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Agradecemos a todos os que nos criaram obstáculos na vida obrigando-nos a 

superar-nos. Uma certa adversidade não nos deixa amolecer o espírito - como na 

geopolítica as adversidades climáticas levam o homem a ultrapassar os seus próprios 

limites. Para além da bibliografia utilizada, o que sobretudo apoiou a nossa reflexão foi o 

saber vivido. Foi a nossa vida que nos inspirou.  

 

Como refere Fernando Savater (1993)1, a todos, em algum dia, acontece algo que 

nos converte em filósofos: a morte de um ente querido, o fracasso de um projecto 

profissional, a derrota de uma esperança política. Àquele a quem corre tudo bem não há 

lugar para pensar muito porque não faz falta, porque as coisas vão sobre rodas. Por isso, 

quem recorre à filosofia é aquele que está estremecido por um fracasso, uma derrota, um 

horror. Diremos, então, com Savater que estamos estremecidos.  

 

Habituados a viver espartilhados pelo apertado tempo de um relógio, com pouco 

tempo de descanso, sentimos o imperativo categórico – escrever! Assustámo-nos por ainda 

ter na memória o processo doloroso que é todo o acto de criar. A nossa tese de mestrado! 

Sem poder interromper os nossos trabalhos de docente, de analista e dirigente, a que se 

juntou a maternidade, no final da Tese! Esgotante. Jurámos, na altura, que jamais nos 

submeteríamos, de novo, àquela tortura de trabalhar sem intervalos, fins-de-semana ou 

férias e com muito poucas horas de sono. E pior, apartados do convívio familiar e 

incompreendidos pois não o estávamos a fazer por dinheiro, o que é o mais valorizado na 

sociedade onde nos inserimos. Enfim, bastou o passar do tempo e de novo este apelo por 

deixar algo escrito. Passaram cerca de vinte anos desde que começámos o mestrado até 

que nos inscrevemos no doutoramento. Muita coisa mudou, nós mudámos, mas a nossa 

dificuldade com o tempo persiste.  

 

Começámos o 1º capítulo do mestrado referindo-nos ao tempo acelerado em que 

tudo, já nessa altura, acontecia e volvido este tempo sentimos exactamente o mesmo. “Se 

bem que o conceito de tempo dependa bastante das abordagens teóricas que sobre este 

incidem, existem grupos e culturas onde a representação de “Tempo” segue pressupostos 

muito distintos dos que vingaram na sociedade industrial ocidental. Há sociedades em que o 

sentido da passagem se sente e vive a partir de uma auscultação dos movimentos do sol, 

da lua, das estações do ano - ritmos naturais, da fome, sede, sono e do próprio ciclo de 

                                                 
1
 Savater, Fernando. (1993). Política para um Jovem. Lisboa: Editorial Presença. 
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envelhecimento dos seres vivos - ritmos biológicos. O tempo mecânico da nossa sociedade 

incutido pelas nossas instituições molda-nos e pressiona-nos.2 

 

Viver de acordo com o tempo de relógio, dissonante do nosso relógio interno mata a 

nossa criatividade. É difícil escrever “a contra relógio”. “A disciplina temporal é uma 

exigência e um pressuposto para a especialização e a fragmentação que caracterizam o 

modo de vida da sociedade ocidental industrial”3. A autodisciplina temporal resulta de um 

hábito materializado no decurso da socialização, da aprendizagem. A autora em referência4 

pronunciando-se sobre o tempo em que decorre um doutoramento, fala-nos sobre o 

conceito de duração, uma das dimensões mais complexas do tempo social porque é 

avaliada nas dimensões psicológica e qualitativa. O tempo de doutoramento é para a 

generalidade dos doutorandos um tempo de licença sabática, um tempo em que tudo se 

suspende e que como tal nem sempre é muito inspirador. No nosso caso, por ser um tempo 

não de suspensão de actividade mas de duplicação de actividade, foi um tempo muito 

inspirador porque muito recheado de experiências, mas também muito doloroso por nos 

fazer sentir sem tempo. Perde-se a noção das habituais fracções de tempo: dia/noite; 

semana/fim-de-semana; tempo de trabalho/tempo livre. 

 

Foi este tempo preenchido e sem intervalo que motivou estas páginas. A experiência 

de mais de vinte anos de docência, a maior parte dos quais no ISCSP, e a interacção com 

os alunos constituem um eterno elixir da juventude para a mente. A experiência de dirigente 

um grande ensinamento sobre a psicologia humana e das organizações. As palestras, 

conferências e muitas conversas com profissionais na área da segurança e defesa e as 

múltiplas reuniões e operações com serviços de informações de outros países que nos 

ensinaram diferentes metodologias, diferentes formas de encarar o mundo e, sobretudo, 

como se constroem vidas, “histórias” e “lendas” e como nem sempre a defesa dos 

interesses nacionais se faz de forma consensual. Como se faz propaganda, como se 

desinforma, como se salvam ou destroem Estados. Também aprendemos sobre guerra 

psicológica, em teoria e como cobaias. Crescemos a ultrapassar cada momento em que por 

algum motivo nos tornámos incómodos. Aprendemos o que leva alguém a radicalizar-se, o 

caminho do terrorismo e da sabotagem, através de contactos com alguns apelidados 

terroristas, muito inteligentes, uns vivos, outros já mortos. Também, como se vivem e 

organizam grandes eventos na perspectiva da sua segurança, desde a Expo 98, à vinda de 

                                                 
2
 Araújo, Emília Rodrigues. (2006). O Doutoramento. A Odisseia de uma Fase de Vida. (pp.14-15). 

Lisboa: Edições Colibri. 
3
 Idem. pp. 14-15. 

4
 Idem. pp.14-15.  
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Presidentes americanos (Clinton, em 2000, e Obama, em 2010), Papas João Paulo II e 

Bento XVI (onde tomámos contacto com os Serviços de Informações da Santa Sé), ao Euro 

2004 e à ameaça terrorista que sobre ele impendeu, às cimeiras ibero-americanas e à 

Cimeira da OTAN de Novembro de 2010.  

 

Vivemos o impacto dos atentados terroristas na forma de ver o mundo, nas 

consequências securitárias para as democracias ocidentais desde Nairobi a Dar El Salam 

(1998), o 11 de Setembro de 2001 e o estado de confusão generalizado que o mundo viveu, 

o efeito psicológico na nossa percepção e nos seus mecanismos. No pânico, na confusão, 

nos efeitos miméticos de ameaças mal compreendidas como a do antrax; mil e tal casos em 

Portugal em 2001, que geraram gastos desnecessários para o Estado com análises feitas a 

um pó branco, quase sempre farinha ou pó de talco. O 11 de Março, em Madrid, e o 

emaranhado entre política e serviços de informações.  

 

Os efeitos psicológicos devastadores destes atentados nas pessoas que diariamente 

fazem a segurança dos Estados. Aprendemos, enfim, que a verdade raramente chega a ver 

a luz do dia e que os livros muitas vezes relatam factos que não aconteceram assim e 

outros livros, tidos como de ficção ou conspiração, relatam exactamente factos que 

aconteceram. Com os arquivos dos serviços de informações, recheados de relatórios de 

fontes, muitas vezes com relatos deturpados, ou criados por pessoas que se movem por 

propósitos de vingança ou simplesmente perturbadas ou que querem ganhar dinheiro, os 

mercenários das informações. Descredibilizadas estas notícias, por profissionais experientes 

e competentes, e nunca difundidas, continuam contudo a existir nos arquivos para contar a 

outra história. Um mundo obscuro que alimenta tantos filmes de espiões muito mais reais 

que a designação ficção faria supor. 

 

Recebemos a influência de diversos professores com muitas discussões, bem como 

de muitos profissionais nacionais e estrangeiros. Beneficiámos das discussões nas 

conferências que proferimos com auditores de defesa nacional e reputados especialistas: 

(IDN), ISCPSI, Swedish College of Defence (Suécia), King’s College (Reino Unido), John 

Hopkins University (E.U.A.), Hebreum University of Jerusalem (Israel), Georgetown 

University (E.U.A.), UNICRI (ONU), NCTV (Haia), diplomatas portugueses e estrangeiros 

colocados em Portugal, OSCOT, Paulo Pereira de Almeida, António de Almeida Ribeiro, 

Heitor Romana, Pedro Borges Graça, Major Luís Rocha do Instituto de Altos Estudos da 

Força Aérea, para além dos estímulos fornecidos pelos alunos de Relações Internacionais, 
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me incentivaram a continuar, a perseverar e a imbuir-me de um espírito de missão que 

permitiu transcender-me e fazer todos os sacrifícios, António Cabral, Paula Martins, Ana 

Beato, Gil Torcato. A estes ficamos com enorme dívida de gratidão por terem lido e relido os 
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1 - Pergunta da Tese 

 

O objetivo de qualquer estudo é contribuir para o esclarecimento de questões que 

por algum motivo se colocam ao investigador como um imperativo categórico, concorrendo o 

mesmo, através do seu esforço, para o aperfeiçoamento progressivo da sociedade5. O 

conhecimento tem, assim, a sua base no equacionar de problemas e não nos meros factos 

ou percepções de onde eles emergem. Como refere Karl Popper, "o nosso saber nunca é 

mais do que propostas de solução provisórias e a título de ensaio e, consequentemente 

encerram em si, em princípio, a possibilidade de se revelar erróneo, logo, não-saber. E, a 

única forma de explicação do nosso saber é também ela provisória”6. 

 

Ao definirmos como objetivo de pesquisa a escolha da forma mais adequada de lidar 

com as actuais ameaças que se colocam à segurança e à sobrevivência dos Estados, na 

perspectiva do analista de informações, o problema encontrado, desde logo, foi o de saber 

como pensar sobre o futuro para abranger ameaças eventualmente não consideradas num 

raciocínio mais clássico e, posteriormente, escolher a abordagem mais adequada para a 

definição da grande estratégia do Estado, no actual mundo globalizado. Este é, aliás, um 

dos desafios que se coloca à análise de informações, constantemente confrontada com um 

mundo imprevisível, de inúmeras interdependências, que tem que interpretar sob a 

constante pressão do tempo, para poder ajudar o decisor político na tomada de decisão. 

Porquê o enfoque a partir do Estado? Porque apesar do esboroar das soberanias, é aos 

Estados que continua a incumbir a missão da segurança e defesa e é ele que define a 

estratégia nacional ou a grande estratégia, para utilizar um conceito do General Beaufre. 

 

Actualmente, o sistema internacional conta com 193 membros das Nações Unidas, 

por contraste com os 51 do tempo da sua fundação. O actual sistema internacional é 

caracterizado pela diversidade de actores, estatais e não estatais, com as respectivas 

assimetrias, políticas, militares, tecnológicas, económicas. Procuramos uma teoria que ajude 

a explicar as relações entre os fenómenos que constituem a política internacional, com a 

qual o analista de informações se confronta. Quanto mais complexa e com mais assuntos é 

a arena internacional, mais necessidade temos de um foco multidisciplinar para dar 

respostas multidisciplinares assentes nas abordagens integradas, a trandisciplinaridade. 

Muitas outras perguntas orientaram a nossa investigação: 

                                                 
5
 Santos, Victor Marques dos. (2001). A Humanidade e o seu Património: Reflexões contextuais sobre a 

Conceptualidade Evolutiva e Dinâmica Operatória em Teoria das Relações Internacionais. (p.32). Lisboa: UTL-
ISCSP. 

6 
Popper, Karl. (1992). Em Busca de um Mundo Melhor. (p.73). Lisboa: Editorial Fragmentos. 
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- A Análise de intelligence-área de estudo emergente- pode ajudar na compreensão 

da complexidade? 

- Em que medida a extensão da mudança reduziu a utilidade de generalizações do 

passado para avaliar os problemas emergentes? 

- O que faz uma teoria melhor do que outra? 

- Será possível corrigir teorias com base na experiência política concreta?7  

- Quanto do que conhecemos do passado nos ajudará a desenvolver uma base 

teórica na qual o analista de informações possa assentar o seu trabalho para ajudar a 

explicar o futuro? 

- Podem as variáveis – geografia, recursos e tecnologia continuar a ajudar na 

definição do poder nacional? 

- Com o mundo interdependente, gerado pela globalização assente nas novas 

tecnologias de comunicação, cada vez mais acessíveis, as fronteiras físicas mantêm 

relevância? 

- A evolução tecnológica altera o grau de gravidade das ameaças que se colocam 

aos Estados?  

- Cria novas ameaças? 

- As comunicações globais, a revolução da informação, os media electrónicos 

moldam atitudes e podem alterar o curso de conflitos nacionais e internacionais? E podem 

acelerar a sua interligação?8. 

- E que questões serão necessárias investigar para se obter respostas a estes 

problemas? 

- Pode a teoria da complexidade9 servir como modelo matemático, no qual se podem 

inserir dados, tendo em vista extrair conclusões de interesse para a análise de informações? 

- Que novas forças intervirão para condicionar o futuro? 

- Será o mundo do século XXI mais linear ou não linear?10 

 

2- Estrutura da Tese 

 

Organizámos esta tese em três partes: a primeira centrada no ponto de referência de 

onde parte o analista de informações, o Estado, para quem trabalha e para cujos fins 

                                                 
7
 Dougherty, J. E., & Pfaltzgraff, R. L.. (1971). Contending Theories of International Relations: A 

comprehensive survey. (p. 645). New York: J. B. Lippincott Co. 
8
 Op cit., p. 630. 

9
 A não linearidade é a regra da teoria da complexidade. 

10
 A linearidade implica proporcionalidade, replicabilidade, demonstrabilidade das causas e efeitos. 

“Additivity”=soma das partes= ao todo. 
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contribui, incluindo uma pequena reflexão sobre a erosão da concepção estadocentrica do 

mundo e do Estado territorial e de que forma isso se repercute, há uns anos, no trabalho do 

analista. A interdependência dos Estados, inseridos num sistema internacional complexo 

dificulta este trabalho de análise. A segunda parte avança a ideia de que os Estados 

inteligentes assentam em boas informações, o que nos levou ao mundo da intelligence 

como suporte do decisor político e ao processo percorrido pelo analista no desempenho da 

sua missão, desde lidar com os imprevistos do futuro, fazer valer todos os conhecimentos 

em constante aquisição, resolver todos os obstáculos que se lhe colocam na escolha das 

metodologias adequadas, as quais evoluíram muito, e evitar cair em desvios cognitivos que 

possam afectar a qualidade das avaliações e informações. Perscrutármos causas de 

colapso que os nossos actuais Estados possam já estar a enfrentar sem que ainda sejam 

visíveis. “O governo das sociedades complexas exige uma imaginação projectiva que 

antecipe cenários futuros com base nas tendências que despontam no presente” (Innerarity 

2009)11. A necessidade de uma nova governança para responder a novos desafios e 

ameaças, ancorados nas novas narrativas sobre o mundo, onde sobressai a importância da 

transversalidade do saber do analista.  

 

Procurámos demonstrar a utilidade da teoria da complexidade como instrumento 

analítico, de que o Estado, através dos seus serviços de informações se deve dotar para se 

actualizar e adequar às ameaças que terá que enfrentar. Só tendo consciência da não 

linearidade dos fenómenos nos podemos preparar para o futuro. Tal implica, desde logo, a 

revisão de alguns conceitos dados como adquiridos, designadamente o de Segurança 

Nacional, já que esta se faz, cada vez mais, para além das fronteiras. A ciência da 

complexidade desenvolveu ferramentas para compreender os sistemas complexos, que se 

trate de organismos vivos, células, espécies, empresas, nações, ou ameaças por estas 

enfrentadas porque há características comuns a todos estes sistemas. 

 

Terminámos com uma terceira parte, que no fundo é a proposta de adequação das 

nossas abordagens através da mudança do paradigma do conhecimento, educando os 

cidadãos desde cedo para a necessidade de não ver tudo espartilhado pelas grades das 

disciplinas curriculares. Um sistema de educação assente na importância da consiliência, 

da transversalidade do saber (de não separar as ciências exactas das humanidades) que 

possa ajudar na análise de informações, sobretudo quando se pretende ajudar o decisor 

político a tomar as decisões mais adequadas à segurança nacional, conceito actualmente 

                                                 
11

 Innerarity, Daniel. (2009). A Sociedade Invisível: Como Observar e Interpretar as Transformações do 
Mundo Actual. Lisboa: Teorema. 
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muito mais abrangente do que no passado e inteiramente dependente do ambiente 

internacional. Um sistema que integre o impacto da tecnologia no futuro, na forma de pensar 

esse futuro. Uma educação que ajude a enfrentar ameaças que vão desde as catástrofes 

naturais, alterações climáticas, escassez de recursos, pobreza, demografia, proliferação de 

armas de destruição em massa, terrorismo NBQR, crime organizado, ciberataques a infra 

estruturas críticas, com uma visão holística que permita entender, em cada momento, o 

peso relativo de cada uma destas ameaças. Só essa compreensão permitirá uma 

adequação dos meios, necessariamente escassos, a empregar para enfrentar as mesmas e 

a estar preparado para descortinar novas.  

 

3 - Objecto da Tese 

 

Quando iniciámos esta tese tivemos em mente, com toda a humildade, mais do que 

um exercício teórico multidisciplinar, um referencial para quem faz análise de intelligence e 

uma base curricular para diversas licenciaturas. A ideia nasceu sobretudo de uma 

necessidade por nós sentida, há muito, no decurso de mais de duas décadas de experiência 

em análise de informações. Possuindo licenciatura em Direito, cedo se sentiu a necessidade 

da formação em Relações Internacionais, já que a compreensão do que se passava 

internamente, no nosso Estado, já nessa altura, resultava em grande medida do que 

acontecia lá fora. Tal necessidade acabou por conduzir ao mestrado em Relações 

Internacionais, no ISCSP. 

 

A urgência na compreensão de um mundo em rápida mutação, com o fim da Guerra 

Fria, levou-nos nessa altura à metodologia da cenarização, inspirada na Royal Dutch Shell, 

que trabalhava com investimentos de muito longo prazo e cuja viabilidade podia ser 

gravemente afectada por alterações políticas, económicas, sociais e tecnológicas12. Volvidas 

duas décadas perguntamo-nos se o fim da guerra fria e o colapso da URSS não são 

ilustrativos das novas teorias do caos e da complexidade. Foi uma situação caracterizada 

por um grande número de variáveis, cujos padrões comportamentais eram imprevisíveis 

mesmo para os participantes. Confrontámo-nos então com a não linearidade dos 

                                                 
12

 Rego, Helena Cristina. (1999). A Nova Rússia. (p. 57). Lisboa: ISCSP. As previsões convencionais 
feitas pelos governos e pelas empresas têm dificuldade em identificar os pontos de viragem, daí que tenha 
surgido a necessidade de novas técnicas de análise para prever futuros possíveis. Yergin, Daniel & Gustafson, 
Thane no seu livro Russia de 2010, propõem-nos a técnica do scenario planning, que é um método de pensar 
sobre o futuro, de forma estruturada e disciplinada. O mais importante não é descobrir um cenário certo, mas 
pensar o impensável, especular, enfim arranjar uma linguagem para falar sobre o futuro, através do 
levantamento de futuros possíveis. 



Helena Cristina Rêgo                                                                                                            A Inteligência dos Estados  

6 
 

acontecimentos, em que a simples extrapolação a partir do presente não chegava para fazer 

projecções sobre o futuro. 

 

Mais tarde, a luta contra o terrorismo islamista conduziu-nos à necessidade de lançar 

mão de diversas disciplinas, designadamente a psicologia, à teoria das redes (networks)13 e 

à matemática mas sobretudo à consciência da imprescindibilidade de visões multiculturais. 

A necessidade de compreensão do jihadismo e da forma celular em que se organizava a Al 

Qaida acabou por nos conduzir para o estudo das networks, ou a teoria das redes, sem a 

qual seria muito difícil decifrar as ligações entre os elementos das diversas células 

terroristas espalhadas pelo mundo (vide quadro infra). Acedemos a novos programas 

informáticos, como o Analyst’s Notebook, que nos permitia visualizar os nódulos ou hubs 

que poderiam ajudar à resposta contraterrorista eficaz.  

 

Foi o caminho para a descoberta da ciência da complexidade e da teoria dos 

sistemas como novos óculos para compreender os fenómenos. Não sabemos bem em que 

momento aconteceu, mas começámos a sentir que há determinados conhecimentos 

imprescindíveis para as pessoas serem capazes de perceber a realidade que as rodeia, e 

que se traduz em coisas muito diferentes. Uma atitude algo filosófica, semelhante àquela 

que em tempos, no liceu, nos tinha sido colocada quando nos confrontámos com a 

possibilidade de aquilo que os nossos sentidos nos dão a conhecer não ser o mesmo que a 

realidade14. 

 

                                                 
13

 Marques Guedes, Armando. (2007). Ligações Perigosas: Conectividade, Coordenação e 
Aprendizagem em Redes Terroristas. (pp. 9, 32). Coimbra: Almedina. 

14
 Russel, Bertrand. (2008). Os Problemas da Filosofia. Biblioteca da Filosofia Contemporânea. (pp. 84-

85). Lisboa: Edições 70 Lda. 
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Figura 1 – Analyst Note Book Network 

Fonte: War 2.0 National Security and the Science of Networks – FMS Advanced Information Group, em 

<http://nationalsecurityzone.org/war2-0/network/fms> 

 

Nos momentos de mudança, aqueles que dominam tipos variados de conhecimentos 

conseguem discernir melhor e antecipar futuros desenvolvimentos. Quanto mais complexas 

são as situações que enfrentamos maior flexibilidade nos é exigida. Não podemos deixar de 

considerar que o convívio com alunos, também durante mais de duas décadas, sobretudo 

de cursos tão diferentes (relações internacionais, comunicação social, sociologia do 

trabalho, gestão e administração pública, ciência política), nos foi permitindo tirar muitas 

conclusões sobre as diferentes características e abordagens desses alunos para problemas 

semelhantes. 

 

Foi com entusiasmo que, no final da elaboração deste trabalho, lemos a notícia da 

criação na Universidade de Lisboa, de uma licenciatura em Estudos gerais, a partir de 2012 

que combina Belas-Artes, Ciências e Humanidades, que dará aos alunos a possibilidade de 

estudar coisas que até agora só se podiam encontrar em cursos diferentes. Apesar de não 

ser exactamente a nossa ideia vai muito no sentido dela. Já posteriormente à apresentação 
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da primeira versão da tese, assistimos à publicação nos EUA de novos canones educativos 

com uma nova visão da ciência, como corpo de conhecimento que se pretende em 

constante ligação com a realidade, com cuja visão comungamos. 

 

Sendo este trabalho apresentado no domínio das relações internacionais e querendo 

nós demonstrar alguns conhecimentos provenientes de disciplinas diferentes debatemo-nos 

com diversos problemas, já que, para o que pretendíamos, não podíamos afunilar o escopo. 

A própria divisão entre capítulos tornava-se difícil, já que o que pretendíamos demonstrar 

era a interligação entre as temáticas, aparentemente distintas. Ora a função essencial da 

Teoria das Relações Internacionais é munir-nos de conhecimento capaz de nos ajudar a 

compreender a realidade e poder agir sobre ela15. A teorização ajuda a ordenar o nosso 

conhecimento, de forma a seleccionar os instrumentos apropriados para a recolha e análise 

de informação. Teorizar permite-nos prestar atenção às semelhanças, diferenças e relações 

não percepcionadas à vista desarmada. 

 

Assentámos, então, este trabalho no pressuposto de Dougherty & Pfaltzgraff (1971) 

de que não há apenas um modelo para teorizar sobre os fenómenos sociais, podendo 

recorrer-se a diversas perspectivas disciplinares e interdisciplinares que nos permitam 

aceder ao todo e percorrer o caminho: “o que é”; “o que pode ser”; “o que provavelmente 

será”; “o que devia ter sido”. Uma boa teoria pode ser indutiva ou dedutiva, micro ou macro; 

muito específica, média ou grande, no sentido de ser tão abrangente quanto o estado do 

nosso conhecimento permite a cada momento. Saber pensar sobre o futuro é uma 

vantagem competitiva dos Estados. Num mundo de rápidas mudanças, aceleradas pela era 

da informação, esta capacidade para analisar o mundo é fundamental para os decisores 

políticos que conduzem os destinos dos Estados. As informações são uma actividade 

predominantemente estatal que visa auxiliar a tomada de decisão em” políticas públicas nas 

áreas da defesa, ordem pública e diplomacia, prioritariamente.”16  

 

Hoje, mais do que saber dominar as vantagens das tecnologias da informação, é 

necessário treinar a forma de analisar os fenómenos associados à segurança dos Estados, 

seu fim último, e daí a importância das metodologias de análise utilizadas. No coração das 

transformações necessárias para o sucesso dos Estados está a imprescindibilidade de 

conceptualizar uma nova forma abrangente e integradora de trabalho analítico, assente na 

                                                 
15

 Dougherty & Pfaltzgraff, op. cit. p. 44. 
16

 Cepik, Marco A. & Ambros, Christiano C. (Jan/jun 2012). Explicando Falhas de Inteligência 
Governamental. Belo Horizonte: Varia Historia. vol. 28, nº47, pp.79-99 e p.82. 
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consciência da interacção existente em todos os sistemas complexos, quer se trate do 

sistema internacional, do próprio Estado ou das ameaças que este enfrenta. O que 

realmente faz a diferença entre Estados, hoje, é essa capacidade para estudar os 

problemas de forma interligada, já que vivemos num mundo globalizado. 

 

A necessidade de evoluir nas formas de fazer análise são normalmente sentidas com 

grande acuidade pelos analistas de intelligence, mas é necessário não só revolucionar as 

metodologias destes como as dos decisores políticos. Valerá a pena chamar à colação aqui 

a discussão sobre se os decisores políticos fazem parte ou não do chamado ciclo das 

informações, umas vez que entendemos que reside aqui muitas vezes a razão de algumas 

falhas e distorções na compreensão das chamadas falhas dos serviços de informações. É 

um erro “analisar as falhas de inteligência somente dentro da dimensão da própria 

comunidade de inteligência, considerada como uma entidade única e compacta, 

negligenciando as relações de poder internas, além de pressupor que a relação entre a 

comunidade política e a inteligência é instrumental e que a ação decisória só depende da 

dicotomia entre se ter ou não se ter a informação - marginalizando as próprias disputas de 

poder, interesses e perspectivas que ocorrem nessa relação.”17 

 

Para lá da importância das análises incorporadas nos relatórios dos Serviços de 

informações é necessário alargar o conhecimento das metodologias de intelligence àqueles 

que tomam as decisões políticas. Estes decisores políticos são destinatários daquelas 

análises, mas se não acompanharem a tremenda evolução do chamado moderno 

pensamento crítico, podem não só não compreender as análises dos Serviços de 

informações como perder importantes vantagens competitivas na arena internacional. 

Muitas das surpresas estratégicas ocorridas em diversos Estados resultam em parte da falta 

de articulação e dos problemas de comprensão entre os serviços e os políticos. A melhoria 

dos standards analíticos que dão suporte ao decisor político deverão assentar em 

programas educativos para o efeito, transversais a toda a governação. Tal alteração de 

perspectiva implica a maior participação das universidades neste tipo de formação e o 

desenvolvimento dos estudos de intelligence, assentes em metodologias próprias. A 

alteração da situação de um país que enfrenta problemas de ordem variada supõe que o 

mesmo consiga ser pensado por todos os que nele vivem. 

 

                                                 
17

 Cepik & Ambros, op. cit. p. 81. 
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A intelligence já teve que fazer um esforço adaptativo para sobreviver num mundo 

em que tudo está interligado e em que cada decisão num dado sector específico tem 

repercussões em cadeia nos outros. Entendeu-se que aproveitar tais esforços da 

intelligence, sobretudo na forma de analisar o presente e o futuro é um contributo da maior 

importância para o poder de um Estado, sobretudo para as decisões estratégicas. Na última 

década, passou-se do paradigma de análise que assentava na actividade mental de um 

analista para uma análise colaborativa, de grupo. Em Vision 2015: “a globally networked and 

integrated intelligence enterprise”18 são explicadas as forças motrizes da necessidade desta 

transição: Crescente complexidade dos assuntos internacionais e consequente necessidade 

de abordagens multidisciplinares, na maior parte dos produtos analíticos; A necessidade de 

partilhar mais informação, mais rapidamente, internacionalmente; e a necessidade de 

identificar e avaliar a validade de modelos mentais alternativos. 

 

Esta transição foi facilitada pelos avanços tecnológicos, designadamente as novas 

tecnologias analíticas.19 A análise estruturada é um mecanismo através do qual os 

processos de raciocínio individual são “externalizados” de uma maneira sistemática e 

transparente, de forma a poderem ser partilhados, construídos, criticados por outros. As 

técnicas analíticas estruturadas20 são uma metodologia, ou seja um conjunto de princípios e 

procedimentos para análise quantitativa de incertezas com as quais o analista de 

informações lida todos os dias. Estas técnicas ajudam a investigar as limitações cognitivas e 

consequentes erros. Geralmente atribuídos ao “mindset” dos analistas, os erros podem ser 

minimizados se tivermos consciência dos modelos mentais que utilizamos para interpretar 

acontecimentos. O modelo mental diz-nos inconscientemente o que observar, o que é 

importante e como interpretar o que vemos. O método analítico é importante, mas não basta 

para garantir o valor da análise. Deve ser combinado com conhecimento especializado e 

uma mente imaginativa, o que deve ser motivado pelo ambiente organizacional onde a 

análise é feita. 

 

Os decisores políticos perdem-se muitas vezes no urgente e relegam o prioritário, tal 

como acontece a um analista que não tenha consciência da gravidade e das consequências 

negativas de o fazer. James Jay Carafano21, perito em segurança e defesa nacional na 

Fundação The Heritage e professor da National Defense University e Georgetown University 

                                                 
18

 Washington DC: Director of National Intelligence, 2008 apud Heuer. p.3.    
19

 Heuer, Richards J., & Pherson, Randolph, H. (2011). Structured Analytic Techniques for Intelligence 
Analysis. EUA: C4 Press, SAGE. 

20
 Idem.  

21 
Carafano, James Jay. “Thinking the Future”. (2009). The Whitehead Journal of Diplomacy and 

International Relations. Summer/Fall. pp. 27-38. 
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apontou, recentemente, como “o problema americano”, o não saber pensar muito bem. O 

último quarto de século assistiu a uma explosão da capacidade humana para criar e 

manipular o conhecimento novo mas, apesar disso, os instrumentos usados para informar 

as escolhas das políticas públicas são desactualizados e assentes em interpretações de 

relações internacionais que pouco evoluíram desde a Guerra Fria. “Our minds are behind 

the times”.  

 

O objetivo do nosso estudo foi o de tentar perceber como poderíamos contribuir para 

melhorar a forma de lidar com as actuais ameaças que se colocam à segurança e à 

sobrevivência dos Estados, designadamente a partir da identificação e exploração de novas 

formas de análise para suportar a decisão política. Tentámos perceber se a resposta a este 

problema é a criação de um ethos profissional e institucional que explore a 

multidisciplinaridade nas análises das políticas públicas usando instrumentos de informação 

transversais e encontrar uma forma das novas ideias e métodos chegarem aos decisores 

sabendo antecipadamente que as instituições nunca lidam bem com a inovação do 

conhecimento. Desenvolver a capacidade de identificar e explorar novas formas de análise 

para suportar o decisor político pode ser a vantagem competitiva do século XXI. “Knowing 

what is out there and what is coming is an important part of thinking the future. Equally vital 

will be establishing the permanent capacity to change how we discover, innovate and adapt 

new ways of knowledge creation to the task of sound decision making.”22  

 

Albert Wohlstetter aplicou uma metodologia multidisciplinar à análise da segurança 

interna. Em “The Delicate Balance of Ternor”,23 em 1959, apresentava um modelo 

transversal para avaliar a política norte-americana de dissuasão. Desde então, deu-se uma 

mudança de grandes proporções no mundo da análise das decisões políticas de segurança 

nacional – a tecnologia das comunicações. Novos meios de manipular dados, como a 

informática – ciência do processamento da informação -; data mining – extracção e a análise 

de dados para identificar tendências e relações -; computer modelling e simulações e fontes 

abertas de intelligence (obtenção e análise de fontes públicas para produzir “actionable 

intelligence”. Também surgiram novas teorias do conhecimento, como o construtivismo. 

A maior parte dos problemas que os políticos enfrentam hoje envolve a tentativa de 

compreender, prever, ou afectar o comportamento de sistemas complexos desde a 

imigração ilegal, aos meandros financeiros e ao terrorismo internacional. Contudo, os 

políticos raramente compreendem o impacto que as suas decisões têm no comportamento 

                                                 
22

  Idem, p. 27. 
23

 Cfr. Lillbacka, Ralf G. V. Realism, Constructivism and Intelligence Analysis. 
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destes sistemas. Em vez de lidarem com o sistema como um todo, os decisores políticos 

contemporâneos tendem a concentrar as suas escolhas em actividades fáceis de identificar 

e compreender24. O problema é que quanto mais complexo e desorganizado é o sistema, 

mais impactos têm as simples decisões no todo sistémico. Ao não ter consciência de tal, 

poderão tomar-se decisões aparentemente acertadas, mas com consequências gravosas. 

 

A tarefa de análise em sistemas complexos assenta em descrever sistemas 

complexos, como eles funcionam, o que produzem e aplicar vários métodos de planeamento 

e escolha, compreendendo como podem ser alterados. Nos EUA, foi o Secretário de 

Defesa, Robert McNamara que introduziu estes métodos, no início dos anos 60. Alguns 

esforços foram feitos para os aplicar à segurança interna, mas apenas parcelarmente 

continua a haver poucos centros de excelência que permanentemente integrem a análise de 

sistemas complexos no planeamento da segurança nacional. Quer o sistema internacional, 

quer as unidades que o compõem são complexos, no sentido em que abarcam numerosos 

elementos independentes, que continuamente interagem e espontaneamente se organizam 

e reorganizam a eles próprios em estruturas cada vez mais elaboradas, com o decurso do 

tempo. O comportamento auto-organizado dos sistemas complexos não se pode prever e 

não pode ser estudado pela divisão das suas partes, porque não se observa o princípio da 

adição, ou seja, não é o mero somatório das partes. O sistema complexo evolui 

naturalmente para um estado de auto-organização, com um comportamento que oscila entre 

o caos e a ordem.  

 

Qual é, então, a aplicabilidade, se é que há alguma, da teoria da complexidade ao 

pensamento estratégico e à análise de informações? 

Em primeiro lugar, em sentido metafórico, a teoria serve para nos lembrar que as 

acções que desencadeamos podem ter consequências que não vislumbramos e que as 

ameaças podem ser imprevisíveis. Essa presciência notou-se, já, em Clausewitz, e na sua 

descrição da guerra como um sistema complexo, apesar de não lhe dar esse nome. O 

conceito de complexidade auto-organizada parece oferecer uma descrição precisa da ordem 

internacional como um sistema em contínua transformação, de agentes independentes – os 

Estados e outros actores internacionais – em auto-adaptação, evoluindo para uma 

complexidade crescente.  

 

                                                 
24

 Tradução nossa de Carafano, op. cit.. p. 33. 
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Mas pode a teoria da complexidade, para além de servir de metáfora, servir no 

campo estratégico como um modelo matemático, no qual se possam inserir dados, tendo 

em vista extrair conclusões de interesse?  

A teoria da complexidade desenvolveu-se a partir da teoria do caos e representa o 

corpo de pesquisa relativo a sistemas que têm características de complexidade. A teoria da 

complexidade refere-se aos sistemas que exibem um comportamento global complexo como 

resultado da interacção dos seus componentes ou agentes, onde o comportamento destes é 

determinado por regras relativamente simples. Desta interacção, o resultado não é linear, 

pelo que a acção global do sistema não é previsível a partir de cada uma das suas partes. O 

comportamento complexo pode ser encontrado em muitos tipos de sistema, desde as filas 

de tráfego, à multiplicação celular, à dinâmica da população, à turbulência e às ameaças 

que enfrentamos. Apesar das diferenças entre o modelo analítico clássico 

(cartesiano/newtoniano) e as teorias dos sistemas, do caos ou da complexidade, o 

investigador acaba por estar sempre à procura de processos, o que acaba por ser a procura 

de relações lineares típicas das abordagens clássicas. 

 

A título de exemplo, a Universidade Johns Hopkins, School of Advanced International 

Studies fornece na Faculdade de Strategic Studies (um dos temas globais de relações 

internacionais) uma só licenciatura com a abrangência de pelo menos três cursos: 

estratégia, política e teoria geral das relações internacionais. Tem uma componente de 

simulações de crises que procura desenvolver cenários e usá-los para treinar a dinâmica da 

tomada de decisões políticas25. Também na Carnegie Mellon University, o Center for 

International Relations and Politics define o programa do curso de “grand strategy” como a 

combinação dos factores diplomáticos, económicos, militares e políticos usados pelos 

líderes para defender os seus respectivos Estados-Nação26.  

 

Num contexto de elevada interdependência entre política nacional e internacional, os 

líderes devem desenvolver estratégias que reúnam um diversificado leque de desafios 

internos, estatais e não estatais. Assenta o curso na convicção de que nenhuma disciplina 

individual pode responder à forma como a grande estratégia é construída, o papel que 

desempenha no sistema internacional [e de todo o] processo de globalização que a envolve. 

O programa de grande estratégia desta universidade engloba história, ciência política, 

ciência de processos decisórios, economia, sistemas sociais complexos, ciência da 

computação, engenharia, estratégia, empreendedorismo e mudanças tecnológicas. 

                                                 
25

 www.sais-jhu.edu/graduate-studies/areas-of-study/global-themes/international 
26

 www.cmu.edu/ir/cirp-research/grand-strategy.html 
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4- Considerações metodológicas 

 

A utilidade de uma teoria avalia-se de acordo com a extensão da ajuda que presta 

para o entendimento de um fenómeno num dado momento27. Idealmente, o objectivo último 

de uma teoria é produzir um corpo de saber que possa explicar e até prever tendências de 

interacção entre variáveis políticas. Por exemplo, um maior conhecimento das condições de 

um conflito ou de uma maior integração ajudariam o decisor político a compreender as 

alternativas e as suas consequências, um melhor conhecimento das consequências das 

suas opções políticas.  

 

A actual fase da Teoria das Relações Internacionais contém grande discussão sobre 

o significado da realidade sobre a qual baseamos a teoria. A realidade existe fora das 

nossas teorias sobre os fenómenos que estudamos, tal como nas ciências naturais? Ou a 

realidade, nas ciências sociais e nas relações internacionais, em particular, é formada por 

seres humanos que abrangem os fenómenos que nós observamos e sobre os quais 

teorizamos num dado momento? Que unidades devem compor o paradigma? Estados e 

actores não estatais? E qual o significado e utilidade do próprio Estado enquanto conceito 

delineador? O Estado continua a ser uma importante unidade de análise, apesar de ser 

questionável a sua adequação como base para o desenvolvimento de uma teoria de 

relações internacionais. Há tantas definições que há autores que entendem que tem pouca 

substância como conceito empírico e pouca utilidade como conceito analítico, obscurecendo 

mais do que clarificando28.  

 

“A inteligência não figura nos trabalhos teóricos da maior parte dos estudiosos das 

relações internacionais, e não está nos principais debates teóricos entre realistas, liberais 

institucionais, construtivistas e pós-modernistas. É interessante notar que, enquanto existe 

uma suposição implícita (e, às vezes, explícita) que os estudos de inteligência caem no 

campo realista de estudo, pesquisadores neo-realistas contemporâneos têm ignorado 

amplamente a inteligência em suas reflexões.”29. 

 

                                                 
27

  Dougherty, op. cit.. p. 617. 
28

 Ver também, Ferguson, Yale & Mansbach, Richard. Between Celebration and Despair: Constructive 
Suggestions for Future International Theory, International Studies Quarterly. (5 de Janeiro de 1991). vol.35, nº 4, 
pp. 363-386. 

29
 Scott, Len & Jackson, Peter. The Study of Intelligence in Theory and Practice. Intelligence and 

National  Security, vol.19, Issue 2. 2004, apud Ambros, Christiano, p. 11. 
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“Os serviços de inteligência deveriam aparecer como uma variável fundamental para 

um esforço consistente de se compreender a dinâmica da política internacional atual e a 

reorganização das relações de poder na estrutura mundial que vem ocorrendo. Isto não 

significa dizer que os sistemas de inteligência aparecem como uma nova variável dentro do 

contexto atual. Além de a espionagem ser conhecida como a segunda profissão mais antiga 

do mundo, a história mostra nos que, de forma mais ou menos intensa, a inteligência, ainda 

que algumas vezes não institucionalizada, sempre foi um instrumento de poder dos 

governantes de qualquer unidade política.”
30

. 

 

Como refere Ambros, é importante aproximar os Estudos de Inteligência às Relações 

Internacionais e aos Estudos Estratégicos e enfrentar a dissonância cognitiva entre os 

estudiosos das três comunidades de conhecimento. As abordagens teóricas e os conceitos 

desenvolvidos em cada país refletem-se depois na forma como são organizados os Serviços 

de informações desse país e como se desenvolve a cultura de informações e como se 

operacionalizam as actividades de informações31. É, portanto, da máxima importância, o 

desenvolvimento de ideias nacionais de informações que robustecam a inteligência do 

Estado.  

 

Importa agora justificar a escolha do modelo da Teoria dos Sistemas. A quase 

ausência de trabalhos de investigação nesta área da intelligence, levou-nos a desenvolver 

uma metodologia própria de cariz essencialmente qualitativo.  

 

Alguns autores propõem uma conceptualização da política global (global politics) e 

sugerem uma pesquisa que foque as interrelações entre autoridades, lealdades humanas e 

“value allocation”. Rejeitam a abordagem realista mainstream. Para estes autores, e outros 

que se autodenominam “dissidentes”, há poucos assuntos importantes que podem ser 

abordados através do método científico, stricto senso. Não quer dizer que não se continue a 

seguir Rosenau e as suas variáveis e a eventual necessidade de as observar e medir, mas 

estes autores focam a sua análise da política mundial na competição historicamente 

contínua por lealdades humanas, pretendendo ser livres de desenvolver metodologias 

apropriadas ao material que têm que analisar e à sua missão, perante a condição 

prevalecente da incerteza.32  

 

                                                 
30

 Ambros, Christiano. op. cit. p. 12. 
31

 Idem. p.15 
32

 Dougherty, op. cit.. p. 619. 
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Os fenómenos políticos e sociais diferem dos elementos existentes num tubo de 

ensaio, daí que tenhamos tido alguma dificuldade em empregar o método científico, que se 

baseia na lógica. Apesar de termos seguido o uso da dedução para gerar hipóteses (método 

lógico), não descurámos o método empírico, dado o carácter plural e contraditório das 

diversas racionalidades das ciências sociais. “Uma vez que não se pode ser universal e 

saber tudo o que se pode saber sobre tudo, é necessário saber um pouco de tudo. Porque é 

muito belo saber qualquer coisa de tudo do que saber tudo de uma só coisa”33. O 

pensamento lógico é o conjunto de passos metódicos que guiam uma investigação (método 

hipotético-dedutivo). A partir das ideias de Francis Bacon, considerou-se que a ciência partia 

da observação repetida de fenómenos comparáveis, extraiam-se por indução as leis gerais 

que regem esses fenómenos e coloca-se uma hipótese que se pode analisar dedutiva ou 

indutivamente. 

 

Aqui pode residir uma das diferenças fundamentais entre “theory building” nas 

ciências naturais e físicas e a “theory building” nas ciências sociais: a questão que se coloca 

é a de saber se nestas últimas existe ou não a possibilidade de alterar o comportamento do 

seu objecto de estudo – os seres humanos – como o resultado de um comportamento 

concreto, numa experiência concreta? Um dos objectivos do estudo das relações 

internacionais devia ser sensibilizar-nos para as assumpções ou proposições contidas nas 

teorias de relações internacionais e avaliá-las, tendo consciência das decisões políticas 

tomadas sobre elas. A ciência usa, ainda, o método analógico que se baseia no raciocínio 

por meio de analogias. Consiste em encontrar duas situações ou sistemas que sejam 

similares ou análogos. Sabendo o resultado num dos sistemas, obtém-se a conclusão de 

que no outro sistema se obterá o mesmo resultado. Este método é usado, na paleontologia, 

por exemplo para saber o peso de um dinossauro, a partir do seu esqueleto (Analogia 

cartesiana). 

 

O pensamento sistémico é o único que permite examinar as Relações Internacionais 

como um todo. Este pensamento popularizou-se na década de 90, introduzido nos anos 50 

pelo alemão Ludwig von Bertalanffy. Mais recentemente, Nassim Taleb34 desenvolveu o 

mesmo método. O método sistémico contempla o todo e as partes, assim como as 

conexões entre as partes e estuda o todo, para compreender as partes. A base filosófica 

deste método é o holismo (do grego holos=todo). Um sistema é uma entidade cuja 

                                                 
33

 Pascal, cit. in Maltez, José Adelino. (2007). Metodologias da Ciência Política. (p.188). Lisboa: UTL-
ISCSP. 

34
 Popularizado com a obra O Cisne Negro, o impacto do altamente improvável. Vide Taleb, Nassim. 

(2011). O Cisne Negro. Lisboa: Dom Quixote. 
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existência e junção se mantém como um todo, pela interacção entre as partes. Ambos os 

estudos destes autores contribuem para descobrir os erros nos processos e no raciocínio, 

quando enfrentamos a complexidade, a incerteza e a aleatoriedade. 

 

A perspectiva sistémica parece-nos a mais correcta para os grandes temas das 

informações. Bertalanffy, biólogo e epistemólogo alemão, questionou a aplicação do método 

científico aos problemas da biologia, por este se basear exclusivamente numa visão 

mecânica e causal, o que era débil como esquema explicativo dos grandes problemas dos 

seres vivos. Esta constatação levou-o a reformular o paradigma epistemológico para 

entender melhor o mundo que nos rodeia, surgindo em consequência o paradigma dos 

sistemas. O problema com que se confrontou na altura assentava na controvérsia entre 

mecanicismo e vitalismo/organicismo. O precedente mecanicista consistia essencialmente 

em resolver o organismo vivo em partes e processos parciais (corpo como agregado de 

células, estas em moléculas). Evitavam-se os problemas de organização destas partes ao 

serviço da manutenção do organismo e da resolução contínua de perturbações. 

 

De acordo com a nova explicação, os organismos são coisas organizadas e como tal 

é necessário ver essa parte das interrelações. Foi a sua situação de biólogo que o levou a 

formular a teoria geral dos sistemas. A sua proposta foi recebida no círculo de Viena como 

presunçosa e fantástica e só anos mais tarde as suas ideias começam a ter audiência 

(1954), por exemplo na física quântica (onde as partículas subatómicas não têm significado 

isoladas e não podem ser compreendidas senão como interconexões, porque as partículas 

não são coisas, mas sim conexões entre coisas, que por sua vez são interconexões com 

outras coisas). A própria história das Relações Internacionais tem sido marcada pela 

confrontação entre aqueles que acreditam que o estudo da política pode e deve ser moldado 

pelas ciências naturais, “imperialismo científico” e por aqueles que se opõem considerando 

esta ambição metodologicamente injustificada e eticamente indesejável, os anti-científicos. 

Duncan Bell (2006)35 sugere um meio-termo. Isto porque o template científico contra o qual 

estes últimos se insurgem está sempre a mudar. O autor em referência defende que nos 

próximos anos os teóricos mainstream de Relações Internacionais terão tendência para se 

virar para as ciências biológicas como inspiração e legitimidade intelectual. Com efeito, as 

disciplinas académicas reflectem de variadas maneiras as tendências políticas e intelectuais 

das sociedades nas quais surgem e as relações internacionais não são excepção. Assim 

como os principais tópicos – dissuasão nuclear, globalização e conflitos étnicos – são 

                                                 
35

 Bell, Duncan. Beware of False Prophets: Biology, Human Nature and the Future of International 
Relations Theory. International Affairs, 82, Nº 3 (2006): pp. 493-510. 



Helena Cristina Rêgo                                                                                                            A Inteligência dos Estados  

18 
 

gerados pelos desenvolvimentos no mundo, também os teóricos das Relações 

Internacionais retiram as suas ideias das ciências a que em cada momento é reconhecida 

maior autoridade culturalmente.  

 

A seguir à Segunda Guerra Mundial era a física que dava o método científico às 

relações internacionais. Agora, as ciências biológicas suplantaram a física dentro e fora da 

academia, como as mais proeminentes, mais bem alicerçadas e mais ambiciosas. Esta 

tendência influenciará as Relações Internacionais36. Duncan Bell, que se considera um 

céptico, alerta para os riscos da importação para as relações internacionais do pensamento 

biológico. Quando enfrentamos problemas globais, mais tomamos consciência da 

interdependência das várias facetas de um mesmo problema. O mundo globalizado e com 

crescentes dificuldades deve ser analisado numa perspectiva sistémica, holística, 

integradora, tanto para soluções como conclusões. O pensamento sistémico contempla o 

todo e as partes, assim como as conexões entre as partes e estuda o todo, para 

compreender as partes. O oposto é o reducionismo, ou seja, a ideia de que algo é 

simplesmente a soma das partes. 

 

Vejamos as implicações desta definição: 

a) O sistema funciona como um todo, logo tem propriedades distintas das partes que o 

compõem, conhecidas como propriedades emergentes, porque emergem do 

sistema; 

b) Não se pode prever estas propriedades emergentes de um sistema se o analisarmos 

de forma dividida, em partes. Tal só acontece se o pomos em movimento. Se 

dividirmos um sistema, não temos dois, mas um sistema morto; 

c) A interacção das partes de um sistema pode basear-se em relações de uma 

complexidade de detalhe, como um puzzle, onde cada parte só combina com outra, 

ou de uma complexidade dinâmica em que os elementos se relacionam uns com os 

outros, de forma distinta, e variada. A complexidade não está, então, relacionada 

com a quantidade das partes, mas sim com o movimento de cada uma delas, como 

num jogo de xadrez.  

 

Pode ver-se este tipo de abordagem sistémica no contraterrorismo, particularmente no 

terrorismo de matriz islamista, da Al Qaida, celular, sem chefe, mas trabalhando 

coordenadamente em rede ou na criminalidade organizada, altamente adaptativa. O 

                                                 
36

 Aspecto também salientado por Rengger, N. J. (2000). International Relations. Political Theory, and 
the Problem of Order. Beyond International Relations Theory. London: Routledge. pp. 194-6. 
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pensamento sistémico surgiu-nos exactamente por esta via, porque o pensamento linear 

não se mostrava adequado, já que as situações escapavam a sequências lógicas e 

ordenadas. Até as ligações entre terrorismo e crime organizado, normalmente trabalhados 

(durante muito tempo) de forma estanque precisavam de interligação. Os modelos mentais 

usados até então para percepcionar as organizações não se revelavam apropriados. O 

grupo terrorista podia ser visto a partir da sua estrutura sistémica: processos, reuniões, 

equipamentos, funções, infra-estrutura física, tipo de pessoas, formas de comunicação, 

financiamento, horários. Esta abordagem permitia tirar conclusões úteis para a prevenção 

do fenómeno. 

 

Sucede que o nosso sistema educativo não presta muita atenção a este tipo de 

pensamento, pelo que é difícil impô-lo, já que raramente os analistas têm consciência prévia 

desta condição, antes se confrontando com ela quando têm que encontrar respostas. O 

pensamento criativo pareceu-nos, também, extremamente importante para nos ajudar a 

pensar em momentos de mudança. Sem criatividade não podemos utilizar plenamente a 

informação e a experiência disponíveis, encerradas dentro de velhas estruturas e velhos 

conceitos. Recordámo-nos de De Bono (2005)37 e do livro “Os seis chapéus do 

pensamento”, em que este ensina a executivos de empresas modos diferentes de ver os 

mesmos problemas, como forma de melhorar a sua eficácia. Diremos que é essa 

elasticidade que é necessária na forma de encarar as situações e os problemas que se 

colocam aos analistas. Enfim, percebemos a importância da epistemologia na comunidade 

de inteligência. Estamos pois conscientes de que o estudo das Relações Internacionais 

pode ser conduzido de acordo com várias perspectivas de análise: o nível do sistema 

internacional, o dos actores desse sistema e o nível do processo de decisão dos actores. 

Sabendo que não se deve excluir qualquer das perspectivas, o nosso enfoque teve 

subjacente o processo de decisão dos actores, concretamente os Estados e o papel da 

análise de informações nesse caminho de busca pelas decisões mais acertadas para a 

prossecução dos fins do Estado. 

 

Não esquecemos, contudo, o papel da teoria normativa dada a natureza dos 

assuntos com que lidam as Relações Internacionais, sobretudo os assuntos da paz e da 

guerra e porque as pessoas são guiadas pelos seus objectivos. A teoria normativa é 

essencial para a definição dos fins políticos e a ideologia subjacente às escolhas políticas e 

uma boa análise permite uma melhor tomada de consciência das nossas opções políticas e 

das suas consequências. Concordamos que o comportamento humano não pode ser 
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 Cfr. Bono, Edward de. (2005). Os Seis Chapéus do Pensamento. Cascais: Pergaminho. 



Helena Cristina Rêgo                                                                                                            A Inteligência dos Estados  

20 
 

entendido por referência a processos de causa/efeito, como os objectos físicos. Porque as 

pessoas são guiadas por valores, o seu futuro está nas suas mãos (Rummel)38.  

 

Temos consciência de que o estudo das Relações Internacionais passou da extrema 

preocupação com a teoria normativa dos anos 20 para a teoria empírica e analítica dos anos 

60, sendo que recentemente uma nova geração tem tentado novas teorias para responder a 

um mundo em rápida mutação. Apesar dos esforços para desenvolver a capacidade de 

fazer previsões e dadas as inúmeras dificuldades, é constante a busca de teorias que se 

adaptem a um mundo sempre em mudança. Sabemos que os estudos sobre o futuro, 

sobretudo em torno da interacção de certas variáveis, como é o caso dos recursos, existem 

pelo menos desde finais do século XVIII com Thomas Malthus. Nos finais do século XX 

houve renovado interesse nas previsões sobre um futuro caracterizado pela pressão 

demográfica, escassez de recursos, degradação ambiental e alterações tecnológicas. Neste 

século XXI, a rapidez das mudanças tende a valorizar este tipo de estudos. 

 

Seguindo os ensinamentos do Professor Sousa Lara procuraremos evitar os vícios 

de pretensiosismo traduzido em linguagem inacessível e tornado ela própria o objecto 

central do estudo, indecifrável para o comum dos indivíduos, e o vício traduzido no 

ideologismo de grande parte das correntes académicas – a forma dogmática e as 

considerações valorativas dissimuladas. A palavra de ordem é a humildade, de quem toma 

consciência, todos os dias, de quão finito é o nosso saber por mais que nos instruamos 

intensivamente. O objecto principal deste estudo é, assim, predominantemente o da 

fenomenologia, que pretende compreender os fenómenos relacionados com o tema 

escolhido, sendo a validação científica conferida pela capacidade de reflexão sobre os 

factos que constituem o objecto de estudo. Para tanto, foi necessário recorrer a alguns 

conceitos operacionais, que achamos determinantes, para que o leitor possa compreender o 

objecto, a pergunta e a resposta final da tese aqui elaborada. Assim, socorremo-nos de 

conceitos operacionais, como: 

 

a) Informações ou intelligence ou inteligência - actividade secreta do Estado para 

suportar a decisão política e reduzir a incerteza na mesma. Estando intrinsecamente 

ligadas ao conflito de interesses, elas servem de suporte para o planeamento militar, 

as negociações diplomáticas e comerciais e a acção policial. Também como 

sinónimo de serviços de inteligente; 
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Helena Cristina Rêgo                                                                                                            A Inteligência dos Estados  

21 
 

b) Teoria da complexidade - conjunto de conceitos que procura explicar fenómenos ou 

sistemas complexos, não explicáveis por teorias tradicionais. Integra ideias derivadas 

da teoria do caos, psicologia cognitiva, ciência computacional, biologia evolucionista, 

teoria geral dos sistemas e outros campos relacionados que lidam com sistemas 

naturais e artificiais. Reconhece que os sistemas complexos não podem ser 

analisados pela divisão das suas partes; 

c) Sistemas complexos - redes de agentes ou partes interdependentes, que interagem 

entre si, sem um comando hierárquico, geradores de fenómenos de emergência. O 

sistema é complexo quando as suas propriedades não são uma consequência 

natural dos seus elementos constituintes vistos isoladamente. Como consequência, 

para caracterizar o sistema é necessário conhecer as partes e as relações entre elas; 

d) Emergência - surgimento de padrões ou estruturas decorrentes de uma 

multiplicidade de interacções relativamente simples entre diversos agentes durante o 

processo de auto-organização em sistemas complexos (Jeffrey Goldstein); 

e) Ciclo das informações - é o processo que traduz as diversas etapas por que passa 

a informação em bruto, ou notícia, até se tornar informação acabada, ou 

informações, a qual se destina a suportar as decisões políticas; 

f) Análise de informações - Uma das fases do ciclo das informações; 

g) Target Centric Approach - método alternativo ao tradicional ciclo das informações, 

proposto por Robert M. Clark, assente no objectivo de reformular o processo de 

produção de informações no sentido de o tornar um processo colaborativo entre os 

que recolhem, os que analisam a informação e os seus consumidores, de uma forma 

não linear; 

h) Tecnologias Estratégicas Emergentes - conjunto de novas tecnologias, como a 

biotecnologia, nanotecnologia e inteligência artificial, com implicações geopolíticas e 

para o desenvolvimento humano (físico e cognitivo). O uso perverso das mesmas 

constitui um dos maiores desafios dos nossos tempos, sendo urgente a criação de 

normas que garantam o equilíbrio entre a necessidade de inovação e a dignidade 

humana. 

i) Consiliência - unidade do conhecimento ou junção das ciências e das humanidades; 

j) Vieses cognitivos ou enviesamentos cognitivos - heurísticas ou esquemas que 

ajudam a seleccionarmos e a processar rapidamente informação disponível. 

Simplificadores do processo de decisão; 

k) Swarm Inteligente - inteligência colectiva - comportamento colectivo de um grupo 

de animais, em especial insectos sociais como abelhas e formigas, que seguem 

cada um deles individualmente regras muito básicas, mas gerando uma coerência 

global sem comando centralizado ou uma abordagem de inteligência artificial para 



Helena Cristina Rêgo                                                                                                            A Inteligência dos Estados  

22 
 

resolução de conflitos, usando algoritmos assentes no comportamento colectivo auto 

organizado dos insectos sociais. 

 

Já quanto à etapa de análise e construção documental optámos pela observação 

documental e bibliográfica39, utilizando portanto uma abordagem qualitativa. Recorremos a 

fontes primárias e secundárias, mas também a fontes não escritas resultantes da presença 

em diversos seminários relacionados com o tema. Além das fontes bibliográficas, a pesquisa 

teve uma dimensão institucional traduzida numa reflexão retrospectiva sobre os 

mecanismos usados por diversos analistas de informações, perante situações concretas. 

Falámos ainda, com todos aqueles que pelas funções exercidas, pelos conhecimentos 

técnicos que têm nesta área, são verdadeiras fontes qualificadas e que não estão ao 

alcance de todos. 

 

Do conjunto de documentação utilizada, salienta-se também: 

 Livros em língua portuguesa, espanhola, francesa, inglesa; 

 Publicações científicas nas diversas áreas que enquadraram a investigação: 

relações internacionais; ciência política; direito; filosofia; psicologia; ciências 

naturais; física; teoria da complexidade; 

 Revisão permanente de sítios web relacionados com os temas; 

 Seminários e conferêncis nacionais e internacionais; 

 Newsletters de think tanks de intelligence, estudos de segurança e de 

intelligence; 

 Imprensa nacional e internacional. 

  

                                                 
39

 Duverger, Maurice. (1961). Methodes des Services Sociales. (p.95). Paris: Thémis. 
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“Por mais fraca influência que a minha voz possa ter 

nos negócios públicos, como cidadão de um Estado livre e 

membro do soberano, o direito de votar bastaria para me impor 

o dever de me instruir a este respeito; feliz, sempre que medito 

sobre os governos, por encontrar nas minhas buscas novas 

razões para amar o do meu país!” 

Rousseau40 

 

I.1. - O ESTADO COMO FORMA DE ORGANIZAÇÃO DO PODER 

 

Antes de entrarmos no cerne da inteligência do Estado, discorreremos brevemente 

sobre o tema do Estado, sob múltiplas perspectivas, jurídica (como o direito constrói o 

Estado), sociológica (fenómeno social dado na experiência), numa perspectiva de ciência 

política e filosófica (ontologia e axiologia do Estado). Pode dizer-se, de um ponto de vista 

antropológico, que o Estado é assim uma resposta previsível a certas condições culturais, 

demográficas e ecológicas41. 

 

Nos primeiros dois milhões de existência os homens viveram em bandos ou 

povoados autónomos. Só em meados do ano 5000 a.C. estes povoados se começaram a 

agregar, processo que se acelerou perto do ano 4000 a.C. e que conduziu à formação do 

primeiro Estado da história. (Estado como unidade política autónoma, agregando muitas 

comunidades no seu território, com um governo centralizado com poder para recolher 

impostos, fazer leis e aplicá-las e enviar homens para a guerra). Apesar de ser um dos 

maiores marcos para o desenvolvimento da história humana, a sua origem continua a ser 

pouco compreendida. Nenhuma das teorias existentes é completamente satisfatória. 

Aristóteles julgava que o Estado era uma forma política natural, uma vez que não conhecia 

outras. As descobertas permitiram aos europeus tomar consciência de que muitos povos no 

mundo não viviam em Estados, mas em tribos, o que fez o Estado parecer menos natural e 

por isso precisar de uma explicação. 

 

                                                 
40

 Rousseau, Jean-Jacques. Contrato Social. (1973). Lisboa: Ed. Presença. 
41

 Carneiro, Robert L.. (1977). A Theory of the Origin of the State. Studies in Social Theory. nº 3. Menlo 
Park CA: Institute for Human Studies Inc.. 
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Há várias explicações que vão desde o Estado ser a expressão do “génio” de um 

povo ou fruto de um acidente histórico, até ser o resultado de um processo cultural. Na 

verdade, o Estado não é um evento único, mas um fenómeno recorrente, que surgiu em 

diversos locais, em tempos diferentes, sempre que se verificaram determinadas condições. 

Na opinião deste autor, há dois grandes tipos de teorias explicativas da origem do 

Estado: as Voluntaristas e as Coercivas. 

 

As Voluntaristas referem que os povos num certo momento da sua história, 

espontânea, racional e voluntariamente abdicaram das suas soberanias individuais e 

uniram-se com outros para formar unidades políticas maiores – Estados. A mais conhecida 

destas teorias é a do Contrato Social, especialmente associada a Rousseau, mas que 

sabemos que nunca alguém subscreveu tal contrato. A mais aceite das teorias voluntaristas 

é a chamada teoria “automática”. De acordo com esta teoria, a invenção da agricultura 

gerou excedentes de alimentos, permitindo a alguns indivíduos não ter que se envolver na 

produção alimentar e poderem dedicar-se a outro tipo de trabalho e ao desenvolvimento da 

especialização, que contribuiu para a integração de comunidades independentes. Mas sabe-

se que a agricultura não gera sempre um excedente, o que cria dificuldades a esta teoria. 

Outra corrente, também já posta em causa42, defendia que era a necessidade de irrigação 

em larga escala que levava a que as vilas se fundissem – teoria hidráulica. 

 

Dada a fragilidade destas teorias, o autor sugere olhar as teorias Coercivas. É a 

força e não a “vontade iluminada” o mecanismo que justificou a evolução política dos 

povoados para o Estado. Não é novo este ponto de vista de que a guerra está na origem do 

Estado. Há vinte cinco centenas de anos, Heraclitus escreveu que “a guerra é o pai de todas 

as coisas”. O primeiro estudo cuidadoso sobre o papel da guerra no surgimento do Estado 

foi, contudo, feito há menos de cem anos, por Herbert Spencer, nos “Princípios de 

Sociologia”, a que se seguiram Ludwig Gumplowicz, Gustav Ratzenhofer e Franz 

Oppenheimer. 

 

Independentemente das especificidades de cada uma das teorias, que não é 

propósito tratar aqui, reteremos a ideia de que a guerra desempenhou sempre um papel 

decisivo no surgimento dos Estados. Não havendo exemplos de Estados que não tenham 

surgido de um processo de guerra, contudo a guerra, só por si, não é a única causa para a 

origem do Estado, já que houve muitas que não deram lugar a qualquer Estado. Há, com 

                                                 
42

 A Mesopotâmia, China e México foram Estados antes de terem irrigação em larga escala. 
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efeito, condições que têm que se verificar para que o Estado surja. É o que este autor, que 

estamos a referir, apelida de “environmental circumscription”, ou seja a existência de uma 

terra agrícola circunscrita (circumscribed agriculture). Dando o exemplo “a contrário” da 

Amazónia, em que havia um espaço ilimitado de agricultura que permitia a cada tribo, 

quando fosse atacada, mudar de sítio e fixar-se noutra zona, já que a agricultura também 

era possível. Esta situação permitia a dispersão permanente de tribos por vastas áreas. Pelo 

contrário, a estreiteza de faixas agrícolas (como nos vales peruanos), limitados por 

montanhas, fazia com que as comunidades fossem crescendo com necessidades 

acrescidas (proposta: “adicionais”), que faziam com que as tribos lutassem por mais terra, 

razões predominantemente económicas.  

 

Uma vila peruana que perdesse a guerra não tinha a mesma possibilidade de uma 

vila derrotada da Amazónia (ir para outro local). Ou era exterminada ou ficava subordinada 

e, no mínimo, obrigada a pagar um tributo. Isto conduzia à integração territorial, com a 

inerente necessidade de organização e evolução política conducente à concentração de 

poder num chefe e ao surgimento de reinos e, mais tarde, impérios. Esta evolução gerada 

pela agricultura circunscrita surgiu também no Vale do México, Mesopotâmia, Vale do Nilo e 

Vale do Indo e assenta na integração de aldeias (este o aspecto fundamental, já que o 

acontece a seguir é só uma escala diferente). Esta agregação supracomunitária demorou 

dois milhões de anos a alcançar, mas depois, em 2-3 milénios assistimos ao surgimento e 

florescimento de complexas civilizações. Outro factor importante é o da “circunscrição 

social”, ou seja, os efeitos produzidos na população por uma alta densidade populacional 

(Napoleon A. Chagnon)43. (Mesmo quando o meio ambiente não limita, a organização social 

pode ser condicionante). 

 

Avançaremos com os conceitos mínimos em torno do Estado, para que possa ser 

inteligível a nossa perspectiva. O Estado é uma sociedade de homens em que a vontade 

destes conta. “A mais antiga de todas as sociedades, a única natural, é a família: mas os 

filhos só permanecem ligados ao pai enquanto dele têm necessidade para se manterem. 

Logo que esta necessidade cessa, dissolve-se a ligação natural (…) a própria família só por 

convenção se mantém. Esta liberdade comum “é uma consequência da natureza do 

homem”44. 

                                                 
43

 A densidade populacional pressiona mais o centro de um agregado populacional do que uma 
periferia, porque quando há ataques, é mais difícil o centro mover-se, fugir. Isto leva à necessidade de maior 
organização e de líderes mais fortes para se defenderem, nessas áreas centrais, assim como ao surgimento de 
alianças ofensivas e defensivas. 

44
 Rousseau. op. cit..   
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Falamos de Estado como organização política, onde uma determinada área 

geográfica é considerada uma pátria para um determinado povo45. “No plano meramente 

terminológico importa, com efeito, assinalar que sob a expressão Estado se invocam os 

mais contraditórios conceitos e realidades”46. Os teóricos anglo-saxónicos tendem a utilizar a 

expressão governo em vez de Estado, mas como refere Paul Leroy-Beaulieu47, o Governo é 

um ser concreto e o Estado um ser abstracto. “Com efeito, o Estado é a medida de todas as 

filosofias sobre o homem e, portanto, a consequência dos princípios fundamentais que 

emanam das concepções do mundo e da vida de cada um”48. Para Marcelo Rebelo de 

Sousa, o Estado é “um povo fixado num determinado território, que institui, por autoridade 

própria, dentro desse território, um poder político relativamente autónomo”49. “O Estado não 

é a única forma de sociedade política. Mas no nosso tempo é a que se apresenta como mais 

universal e mais unificante. De tal maneira que os próprios esboços de supra-estadualidade 

tenderam a imitar ou a inspirar-se no modelo do Estado”50. O Estado é um “ideal histórico 

concreto”, “uma imagem prospectiva”51. 

 

Desde Aristóteles que a maioria dos autores concebe o Estado como um tipo de 

organização social permanente, necessário e, em regra, útil e positivo. Recorrendo à 

tipologia de Jellinek existem nove tipos históricos de Estado: oriental, grego; romano, 

medieval; moderno; corporativo; absoluto, liberal e o Estado correspondente à segunda 

metade do séc. XX. Ora o Estado oriental existiu do 3º ao 1º milénio a.C. e era o Estado 

característico das civilizações mediterrânicas da antiguidade Oriental, nomeadamente as da 

Babilónia, do Egipto, dos Hititas e dos Hebreus. A sua permanência é tal que, por vezes, 

nem sentimos necessidade de o justificar. Contudo, a sucessão de ameaças de impacto 

global, como as que assistimos em 2010 e 2011 (as crises económicas, a erupção do vulcão 

na Islândia, a pandemia, Fukushima, Breivik) vão desafiando os limites das estruturas 

localizadas dos Estados e a autonomia das suas respostas, já que é sempre cada vez mais 

necessário encontrar respostas conjuntas a estas ameaças de grande impacto.  

 

Na verdade, os governantes dos diversos Estados necessitam cada vez mais de 

cooperar, não só internamente com as empresas e as universidades, mas 

                                                 
45

 Cfr. Robertson, David. The Penguin Dictionary of Politics. (1985). London: The Penguin Books. 
46

 Cfr. Maltez, José Adelino. Ensaio sobre o Problema do Estado. (1991). Lisboa: Academia 
Internacional da Cultura Portuguesa. 

47
 Cfr. Leroy-Beaulieu, Paul. L’Etat Moderne et ses Fonctions (1890). Paris: Guillauminet cie. 

48
 Maltez, idem, p. 55. 

49
 Rebello de Sousa, Marcelo. Direito Constitucional I: Introdução à Teoria da Constituição (1979). 

Braga: Livraria Cruz. 
50

 Maltez, idem, p. 89. 
51

 Maritain, Jacques. Humanisme Intégral, apud Maltez, José Adelino. ibidem. 
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internacionalmente, desde logo, na avaliação dessas ameaças, na sua prevenção e na 

resposta concertada para a minimização das consequências das mesmas. O Estado 

territorial vai tendo, cada vez mais, dificuldade em combater sózinho as ameaças em 

emergência. Recordemos, então, porque surge o Estado e para quê? O que leva os homens 

a viver em sociedade política, a aceitar uma autoridade e a obedecer ao poder e às suas 

normas? 

 

Há duas respostas principais, corporizadas na concepção da origem natural do 

Estado (Aristóteles, Cícero, S. Tomás de Aquino) e na concepção de origem contratual 

(Hobbes, Locke e Rousseau). De certa maneira, como nos diz Freitas do Amaral52, podem 

ser compatibilizadas: a concepção clássica tem razão quando sublinha que o homem tem 

uma natureza social e política, tende naturalmente para viver em sociedade onde encontra 

possibilidades de se realizar plenamente, quer material quer espiritualmente, o que o leva a 

aceitar regras elementares de convivência em sociedade e a necessidade da ordem e da 

justiça; a concepção de origem contratual refere-se a aspectos que a concepção anterior 

ignora, designadamente a explicação das tendências anti-sociais de muitos homens; a 

desordem; a anarquia, a insegurança resultante de se fazer justiça pelas próprias mãos; e o 

direito dos povos contra a tirania dos governantes. Contudo, esta teoria falha quando supõe 

que o homem pode romper o “contrato” e viver em “estado natureza”. Ora este Estado de 

natureza que pode acontecer em momentos de enfraquecimento do poder do Estado não é 

uma fase da história da Humanidade. A maior parte do tempo de vida da Humanidade é 

passado em “estado de sociedade” justamente por causa da tendência natural do homem 

como animal social e político”. 

 

Marcello Caetano definiu Estado como sendo “um povo, fixado num território de que 

é senhor, e que dentro das fronteiras desse território institui, por autoridade própria, órgãos 

que elaboram as leis necessárias à vida colectiva e imponham a respectiva execução”53. 

Nuns “Diálogos” célebres, Lessing54 traça um pseudo-dilema: “- Falk: Crês que os homens 

foram criados para os Estados? Ou os Estados para os homens? - Ernst: Alguns parecem 

querer afirmar aquela primeira tese. Mas parece-me bem mais verdadeira a última”. O 

Homem tem um fim muito superior ao Estado, mas para atingir esse fim deve saber 

subordinar-se ao Estado, como algo que vale mais do que ele, Homem singular. Seja esse 

fim último Deus, o Bem, Contemplação ou o Espírito Absoluto. Afirmar que o Homem existe 

                                                 
52

 Cfr. Freitas do Amaral, Diogo. (1990). Ciência Política, Vol. I. Coimbra. 
53

 Cfr. Caetano, Marcello. Manual de Ciência Politica e Direito Constitucional. (2010). Coimbra: 
Almedina, 6ª ed..  

54
 Cfr. Enciclopédia Logos, Estado. (1989). Lisboa/São Paulo: Editorial Verbo. 
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só para o Estado é coisa moderna do totalitarismo. Para Leonardo Coimbra, “o Estado é o 

próprio Homem, mas universalizado. O Estado não é realidade diferente do Homem. É este 

Homem, depois deste ultrapassar o seu particularismo”.55 

 

I.2. - A SEGURANÇA, JUSTIÇA, LIBERDADE E BEM-ESTAR COMO FINS DA 

ACTIVIDADE POLÍTICA 

 

A organização do Estado é fundamental para o homem se desenvolver cabalmente e 

se realizar e proteger. O projecto de Estado é extremamente importante, ou seja, saber o 

que se quer que o Estado seja, para nós o podermos ser também56.  

 

Há duas acepções fundamentais do Estado: o Estado-comunidade, ou seja uma 

comunidade humana, um conjunto de indivíduos que se assenhoreia de um território a fim 

de realizar em comum um ideal específico de segurança, justiça e bem-estar; e o Estado-

poder, o Estado como conjunto de órgãos e instituições ou conjunto de indivíduos a quem 

incumbe governar o país. Duas faces da mesma moeda, que de um lado é comunidade e do 

outro poder político. Quando o Estado-poder enfraquece e não se consegue fazer obedecer; 

quando se multiplicam os centros de poder; quando aumentam as manifestações de rua 

como formas válidas da vontade popular, quando aumentam os assaltos e as vinganças, o 

contrato social rompe-se e entra-se em estado natureza porque o Estado deixa de conseguir 

garantir a segurança. Como na obra de Steinbeck (2011)57, num comboio de emigrantes 

para o oeste americano, de início o grupo acha-se em estado inorgânico, com discussões 

intermináveis e abusos (Estado-natureza), mas depressa se sente a necessidade de ordem 

e emerge um líder que se impõe pelo seu ascendente pessoal ou se designa uma 

autoridade por eleição. 

 

O Professor Sousa Lara, na obra Ciência Política: Estudo da Ordem e da 

Subversão58 refere os vários tipos de explicações sobre o nascimento do Estado, 

destacando as de natureza teológica, de natureza evolucionista, contratualista, difusionista e 

construtivista, salientando que “estas doutrinas têm como especial enfoque o nascimento do 

Estado e não se preocupam, de forma mais aprofundada, com o porquê, com a razão de ser 

da continuação do Estado, da sua estruturação, do seu serviço, das suas prestações 

                                                 
55

 Apud In Rêgo, Helena. (1999). A Nova Rússia. Lisboa: ISCSP.  
56

 Cfr Pennock, J. Roland & Smith, David G.. Ends of the State, Political Science – An Introduction. 
(1964). New York: The Macmillan Company. 

57
 Steinbeck, John. As Vinhas da Ira. (2011). Cap.17. Lisboa: Edição Livros do Brasil. 

58
 In Ciência Política: Estudo da Ordem e da Subversão. (2011). Lisboa: ISCSP. 4ª ed. p. 207. 
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positivas e negativas”. Ora o Estado, conclui, “existe para satisfazer os objetivos coletivos da 

segurança externa, interna e da justiça, em regime de exclusividade, embora a globalização 

tenha gerado a co-gestão de soberanias”. 

 

Os fins do Estado moderno são: a segurança; a justiça; a liberdade e o bem-estar. A 

importância do todo quando pensamos na parte reflecte-se, também, na forma como os 

Estados pensam e organizam a sua segurança e justiça. Contudo a própria forma como o 

Estado cumpre os seus fins está a sofrer alterações. Senão, vejamos: no Tratado da 

Política59, Aristóteles referia que os homens se constituíam em comunidades políticas não 

unicamente para viverem em conjunto, mas para viverem bem, assente no pressuposto de 

que a felicidade é o bem supremo. John Ralws (2001) defendia que os princípios de justiça 

que estruturam a sociedade residem no acordo de vontades entre os contratantes, que 

partem de uma condição de igualdade, devendo os planos de vida de cada um harmonizar-

se com a concepção pública de justiça, mas permitindo o Estado depois a coexistência entre 

todos assente no pluralismo das concepções filosóficas, morais, religiosas ou outras.60 

Michael Walzer (1999)61 entendia que os princípios de justiça radicariam na cultura 

característica de cada Estado, defendendo a ideia de justiça comunitária, enraizada nos 

valores dessa comunidade de onde emana. Outros autores, como Robert Nozick (2009), 

que têm uma matriz minimalista de justiça como fim do Estado, entendiam que este se devia 

limitar às funções de protecção dos cidadãos contra a violência, roubo e fraude, e à 

manutenção dos contratos, já que a sua maior interferência seria susceptível de violar os 

direitos dos cidadãos.62 

 

I.3. - O ESTADO NO CONTEXTO DA EVOLUÇÃO GEOPOLÍTICA 

 

A geopolítica, enquanto quadro visualizador do mundo, onde se insere o Estado é o 

estudo dos fenómenos políticos (1) na sua relação espacial e (2) na sua relação, 

dependência, e influência sobre a terra, e, também, sobre todos aqueles factores culturais 

que constituem o objecto de estudo da Geografia Humana (a Antropogeografia), definida em 

termos gerais. Por outras palavras, Geopolítica é o que a própria palavra sugere 

etimologicamente: geografia política, ou seja, política e não geografia – política 

geograficamente interpretada, ou analisada pelo seu conteúdo geográfico. Sendo uma 

                                                 
59

 Cfr. Publicações Europa-América. (1977). p. 41 
60

 Cfr. Rawls, John. Uma Teoria da Justiça. (2001). Lisboa: Editorial Presença. 
61

 Cfr. Walzer, Michael. Da Tolerância. (1999). 
62

 Cfr. Nozick, Robert. (2009). Anarquia: Estado e Utopia. (p. 7). Lisboa: Edições 70. 
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ciência intermediária, ou subsidiária, a Geopolítica não tem um campo de estudo 

independente, mas um que é definido em termos dos campos da geografia e da 

ciência política e sua inter-relação mútua”63 64. 

 

A Geografia política representa assim, também, uma simbiose entre o geógrafo e o 

político. “Toda a acção política está localizada numa qualquer parte da superfície do globo e 

desenvolve-se em função das condições inerentes a esta localização no espaço. Enquanto 

a geografia estuda essencialmente a organização do espaço terrestre, a política procura 

imprimir a esta organização novas formas ou preservar as antigas”65. Frequentemente, o 

político como o geógrafo considera um compartimento de espaço com preocupações 

semelhantes às de um médico perante um organismo individual. Não é por acaso que 

alguns tenham querido emprestar à biologia a terminologia e o método utilizado na 

geografia, particularmente na geografia política.  

 

Em ambas, temos o individual e o colectivo. Claude Bernard introduziu na medicina 

experimental uma distinção interessante entre o meio externo ou cósmico e o meio interno 

próprio do indivíduo. As relações que se estabelecem entre os dois meios são de extrema 

importância para a medicina. O homem não pode mudar muito o meio cósmico no qual vive, 

mas pode modificar as relações que estabelece com as condições ambientais. O geógrafo 

estuda a organização existente no espaço diferenciado acessível ao género humano, em 

função das relações que se estabelecem entre os diferentes compartimentos deste espaço, 

relações entre o regional e o local; relações com os factos exteriores à região, mas agindo 

sobre ela e relações entre estas duas redes66. A expressão geopolítica foi usada pela 

primeira vez em 1899 67, há mais de cem anos pelo politólogo sueco Rudolf Kjellen, se bem 

que Ratzel, na Alemanha, e Mackinder, em Inglaterra, já tivessem os modelos formais nos 

                                                 
63

 Alguns geógrafos expressaram dúvidas sobre se a própria geografia pode correctamente considerar-
se ser um campo de estudo em si mesma, e definiram a Geografia como uma ciência que estuda as relações 
e/ou a distribuição dos fenómenos da natureza da qual ela é o tema de muitas ciências diferentes, ou seja, que 
tudo pode ser estudado geograficamente, mas que não existe nada que a geografia possa considerar como 
seu, como assunto exclusivo. A Escola Corológica (ou espacial) de pensamento, é bastante influente nas 
discussões sobre a metodologia da geografia. Os corologistas consideram que aqueles que insistem em que a 

Geografia é uma ciência que investiga a natureza de uma questão bem delimitada (a área e a região 
geográfica) constrangem, necessariamente, de maneira drástica, o campo da geografia, e desconsideram, 
ainda, o facto de que isso não é, precisamente, o que muitos geógrafos, ou mesmo a maioria, fazem. Sobre 
essa questão existe um artigo polémico, mas excepcionalmente esclarecedor, que deve ser lido por todos os 
interessados na metodologia da Geografia, no qual um geógrafo soviético discorre, articuladamente, contra o 
conceito da geografia como uma ciência corológica. Vide O’Loughlin, John Vianney. Dictionary of Geopolitics. 
(1994). Westport, CT & London: Greenwood Press. p.120. 

64
 Cfr. Kristof, Ladis. The Origins and Evolution of Geopolitics. The Journal of Conflict Resolution. Vol. IV, 

1 (1960): pp. 15-49. 
65

 Cfr. Gottmann, Jean. (2007). La Politique des Etats et leur Géographie. Paris: CTHS Edition. 
66

 In Gottmann. op. cit. 
67

 Idem. 
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seus trabalhos. Agnew, em 2002, escrevia que com o seu trabalho esperava centrar a 

geopolítica nas pessoas e não nas forças da natureza da geopolítica tradicional, 

pretendendo dar um contributo para humanizar o mundo. Consciente da importância da 

interpretação geopolítica dominante para o entendimento da política mundial, refere que a 

imaginação geopolítica é um sistema de visualização do mundo com profundas raízes 

históricas no descobrimento europeu do mundo. Portugal foi pioneiro em ver o mundo como 

uma só entidade físico-política. 

 

A Era dos Descobrimentos europeia deu lugar a duas características de visualização 

do espaço global. A primeira é a visão do mundo como uma imagem que está separada do 

observador, que está fora do espaço terrestre. A segunda característica da visualização 

global é que o mundo mais distante é visto como um mundo de caos e perigos, uma 

geografia binária, entre o conhecido e o desconhecido, o seguro e o perigoso, o ocidente e o 

oriente. No âmbito da primeira característica, o mapa e a realidade confundem-se, numa 

concepção renascentista do mundo que concebe a visão como o sentido mais nobre, “o que 

se vê é o que existe” (concepção empirista do conhecimento). O representado no mapa 

confunde-se com ele próprio. Mas não existe, como sabemos “um conhecimento puro, 

atemporal, objectivo, sem referência geográfica; nem razão pura, nem conhecimento 

absoluto, ou inteligência absoluta”68. 

 

A partir de então foi substituída a visão medieval do mundo pela visão de Ptolomeu 

(que viveu de 90 a 168 d.C.)69, redescoberto no Renascimento em virtude da sua 

cosmografia pressupor um mundo global sem mais limites que os seus pólos, regiões e 

zonas70. Por outro lado, abria-se caminho à especulação por parte dos que tinham viajado 

para algum sítio. O entusiasmo pela novidade que o mundo descoberto apresentava e a 

quantidade da informação tornava difícil classificá-la teoricamente. Com o surgimento de 

disciplinas que se ocupavam dos fenómenos mais diversos, tentou pôr-se ordem na imensa 

variedade que o mundo apresentava, com base na experiência e no exemplo europeu. Para 

além da visão de Ptolomeu, o Renascimento europeu descobriu a “perspectiva” a partir da 

qual há uma visão ordenada através de um ponto de observação a partir do qual os objectos 

aparecem com a mesma luz. Não foi só na arte que isto foi importante, mas na linguagem 

do conhecimento, da visão do mundo renascentista – mundo como objecto separado do 

                                                 
68

 Ibidem. 
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 Mais tarde, provou-se que o seu modelo estava incorrecto, nomeadamente por supor que as zonas 
glaciares e as desérticas não eram habitadas por humanos, que existia uma simetria exacta entre os hemisférios 
N e S e que a América não existia. 
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indivíduo que o observa. A experiência europeia definiu o que se devia considerar 

“humanidade”. Uma única natureza humana baseada em atributos universais, na sua maior 

parte atributos europeus. A Europa organizou-se encarando o mundo como um todo 

dividido em unidades estatais soberanas que lutam entre si pela supremacia. 

 

O modelo seguido mundialmente continua a ser o que foi inventado originariamente 

na Europa. Agnew refere mesmo que a história da política mundial moderna assentou numa 

visão eurocêntrica de ver o funcionamento do mundo e à qual todas as elites mundiais 

tiveram que se adaptar. Desde a primeira cartografia moderna que se teoriza sobre um só 

mundo da humanidade, o que também já se verificava nas cosmologias imperiais e nas 

economias coloniais. Condensar o mundo em visões mentais como um marco explicativo de 

qualquer coisa que se passe em qualquer lugar pode também servir para legitimar algo de 

muito parcial. A tendência é então, na sua opinião, usar o argumento científico para 

defender interesses de um país, fazendo querer tratar-se de um pensamento geopolítico 

global. “Desta forma, um argumento político em defesa de interesses particulares 

transforma-se num argumento natural do mundo tal como ele é”71.  

 

Durante muito tempo os Estados agiram num quadro internacional simples, em que 

existia uma fronteira clara entre a ordem interna e a anarquia internacional e em que o 

Estado detinha não só o monopólio do uso da força, mas também o monopólio das 

Relações Internacionais. O Estado era o único actor da segurança através do seu aparelho 

militar e policial ou securitário. O carácter estadocêntrico da imaginação geopolítica tornou o 

Estado territorial a morada da sociedade. De acordo com John Agnew (2005), este 

reducionismo do Estado territorial elimina a grande diversidade das formas de Governo que 

houve em todas as épocas para fundi-las num só tipo – a imagem vestfaliana. A questão 

que se coloca é a de saber se a luta dos Estados pela supremacia, designadamente através 

do domínio económico, ainda é possível hoje. Ou, de outra forma, em que circunstâncias 

histórico-geográficas foi possível a luta pela supremacia. De forma simplista, há três eras da 

geopolítica72: 

i. A geopolítica civilizatória, em que a comparação entre civilização europeia e o 

resto do mundo era fundamental (séc. XVIII - XIX); 
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ii. A geopolítica naturalizadora, em que os Estados surgem como predadores, 

competidores (XIX-1945), altura em que a geopolítica se estabelece como 

disciplina; 

iii. A geopolítica ideológica, vigente durante os anos da Guerra Fria, fundamentada na 

divisão do mundo com base na diversidade das ideias sobre como organizar 

melhor a vida política e económica, (socialismo versus capitalismo). 

 

Depois do fim da Guerra Fria, dos conflitos entre civilizações, da globalização, do 

desenvolvimento da sociedade da informação e do papel dos EUA como única 

superpotência, qual é a narrativa actual e a do futuro? 

 

Os Estados passaram a actuar num quadro de interdependências, ameaças 

transnacionais, desterritorialização, onde a fronteira entre o interno e o externo se esbateu. 

A própria segurança, hoje, abarca dimensões outrora não consideradas (económica, social, 

ambiental). O Estado deixou portanto de ser o único detentor das actividades que promovem 

a segurança, passando a partilhá-las com outros actores, designadamente os privados, a 

nível interno e os internacionais (cooperação internacional), no contexto das alterações 

geopolíticas. O Estado está inserido num sistema que exibe um comportamento global 

complexo, como resultado da interacção dos seus componentes, os outros actores, sendo o 

resultado desta interacção não linear, não sendo, por isso, a acção global do sistema 

previsível a partir de cada uma das suas partes. 

 

I.4. - UMA NOVA GEOGRAFIA DE PODER. A EROSÃO DA CONCEPÇÃO 

ESTADOCÊNTRICA DO MUNDO E DO ESTADO TERRITORIAL 

 

De acordo com John Agnew (2005), é possível dar uma nova estrutura narrativa à 

história mundial moderna, usando um método diferente de explicar a geografia política 

mundial73. Na verdade, uma nova geopolítica do poder está em surgimento74. Assiste-se 

à erosão da concepção estadocêntrica do mundo e do Estado territorial. A explosão de 

identidades políticas não territoriais, associadas a movimentos políticos globais e locais, a 

progressiva intersecção entre cidadania e migração e a progressiva descentralização do 

sistema financeiro mundial, ilustrado pela desterritorialização das moedas. 
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Até na literatura pós nacional com obras de Umberto Eco, O Nome da Rosa; Salman 

Rushdie nos Versos Satânicos; Milan Kundera, na Insustentável Leveza do Ser; Gabriel 

Garcia Marques, em Cem Anos de Solidão e Margaret Atwood, Lady Oracle. Todas estas 

obras abordam assuntos relacionados com a ausência de lugar - as diásporas (globalização 

da actividade editorial). 

 

I.4.1. - O ESTADO E A CIDADANIA PLURAL 

 

O laço histórico entre Estado e cidadania está sob a pressão crescente da imigração 

e das convenções globais de direitos humanos. Passou-se de uma cidadania do Estado-

Nação para a protecção dos direitos humanos. Dentro de cada Estado os estrangeiros 

ganham alguns direitos, como o direito a voto e na UE é possível dupla cidadania ou mesmo 

múltipla. A cidadania plural é uma realidade emergente. 

 

I.4.2. - A DESTERRITORIALIZAÇÃO DA MOEDA 

 

Três alterações monetárias começaram a desvincular moedas e Estados da forma 

como inicialmente foram definidos: 

i. Crescente uso de divisas estrangeiras para certas transacções dentro de 

territórios com moeda nacional. É o caso dos chamados mercados do eurodólar 

em Londres e outros centros financeiros europeus. Também o desenvolvimento 

de paraísos fiscais, como as Bahamas e as Ilhas Caimão, dedicados a esconder 

e branquear moeda estrangeira; 

ii. Surgimento de projectos para restringir moedas nacionais em favor de moedas 

supranacionais ou regionais, como é o caso da UE, com o euro, e do dólar 

americano (também o yen japonês serviu como moeda transnacional durante 

vários anos ou o franco francês, na África Ocidental); 

iii. O surgimento de formas simbólicas de dinheiro como os vales que substituíram a 

moeda nacional corrente. 

 

Com a desterritorialização da moeda75, deixou de fazer sentido conceber o poder 

como algo singular e permanentemente unido ao território dos Estados. Claro que isso 

permite restringir a política a um espaço “interno” que não apresente problemas e é mais 
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fácil estudá-la dessa forma. Diz o autor em referência que pôr em causa o “nacionalismo 

metodológico” subjacente aos trabalhos das ciências sociais é complicado para as 

Universidades ocidentais que foram fundadas para prestar serviços intelectuais aos Estados 

modernos com um fim de criar riqueza, uma era global de poder, com um volume fixo e que 

quando é usado por um Estado numa proporção cada vez maior, reduz o que está 

disponível para os outros. E o poder económico acarreta poder militar e mais obrigações e 

compromissos internacionais. Grande parte do debate político sobre o Japão nos anos 80 

assentou nesta premissa de que o crescente poder económico do Japão em relação aos 

Estados Unidos, auguraria uma mudança de orientação de um Estado comercial para um 

Estado político-militar que substituiria com firmeza os EUA como potência número um. A 

outra premissa é a de que os Estados estão em conflito permanente e tudo se rege pela 

acção egoísta dos Estados. Era o sistema territorial organizado na Europa nos séc. XVII e 

XVIII com base no tratado de Vestefália de 1648.  

 

I.4.3. - A INTERDEPENDÊNCIA GLOBAL 

 

Vivemos num mundo globalizado da internet e das redes sociais. No mundo de hoje, 

não chega observar o comportamento das grandes potências porque um estado débil ou um 

grupo terrorista pode infligir danos mortais. Os guerrilheiros e terroristas sem Estado põem 

em causa Estados poderosos (IRA no Reino Unido, ETA em Espanha e Al Qaida em todo o 

mundo), a ciberguerra e os hackers permitem a pequenos Estados e grupos humanos pôr 

em causa sistemas mundiais. Também o crescimento económico das grandes potências 

depois de 1945 gerou uma ideologia económica mercantilista em que o acesso a mercados 

globais é agora condição principal para um crescimento económico sustentado. A crescente 

interdependência económica incentiva a resolução de disputas, de forma não militar. 

 

Os exemplos de cooperação sob a forma de alianças demonstram a 

interdependência crescente entre Estados e a substituição do sistema multipolar egoísta 

pela difusão do pluralismo ou a natureza social das relações internacionais. Hoje, tanto 

as pessoas, em geral, como as elites estão cada vez mais conscientes da 

interdependência global como destino global comum, fomentado pelo maior acesso a 

informação sobre lugares distantes e antes desconhecidos. Esta noção nada tem a ver com 

a noção de países vizinhos. Activistas transnacionais na Europa e América conseguiram que 

se impusessem sanções contra o apartheid na África do Sul nos anos 80. Então, no mundo 

contemporâneo, a supremacia tem possibilidades limitadas. Dentro de uma geração, o 
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mundo em que se desenvolvem os Estados ficará irreconhecível devido à globalização da 

produção, à revolução informática e das telecomunicações, à internacionalização dos 

Estados, à imigração massiva dos países mais pobres para os países mais ricos, à difusão 

de uma “cultura mundial” proveniente de Hollywood e da CNN, e hoje em dia da internet e 

das redes sociais. 

 

“Embora se afirme em tom solene o princípio da territorialidade, o espaço político 

está actualmente submetido a uma grande incerteza”76. Os circuitos financeiros, a migração 

das pessoas e as solidariedades religiosas, culturais ou científicas parecem pesar mais do 

que nunca na frágil cartografia do mundo. Será provavelmente exagerado falar do fim dos 

territórios, mas não há dúvida de que a gravidade do espaço nacional cedeu o passo a uma 

territorialidade difusa, ambígua e versátil. As políticas económicas, sociais ou de 

segurança são cada vez mais elaboradas em referência a realidades territoriais 

múltiplas e flutuantes”77 78. A consequência geopolítica mais importante da 

substituição das fronteiras estatais por fluxos de pessoas, bens e capital, que se 

movem entre nódulos locais, dentro de redes globais, foi a deterioração dos 

processos e explicações convencionais da hierarquia espacial. Fomos de uma 

geografia de fronteiras a uma geografia de fluxos. 

 

I.5. - O SISTEMA INTERNACIONAL COMO UM SISTEMA COMPLEXO 

 

O sistema internacional é um sistema complexo, bem como as ameaças que 

enfrentamos. Há outros. O sistema complexo contém uma colecção de objectos ou 

“agentes” que interagem. As interacções, em rede, entre eles podem surgir porque estão 

fisicamente próximos, porque são membros de um mesmo grupo ou porque partilham a 

mesma informação. São os condutores no caso de um engarrafamento, que ouvem a 

mesma informação de tráfego, ou os investidores no caso dos mercados, que vêem a 

mesma lista de preços. O comportamento destes objectos é afectado pela memória ou 
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 Controlar a sociedade e administrar o Estado. É portanto difícil para as ciências sociais mover-se fora 
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política do séc. XXI. “A simplificação geopolítica do mundo em espaços seguros ou perigosos forneceu um 
critério prático para ordenar o mundo ameaçador.”. Quando a segurança deixou de estar nas mãos de uma 
ordem religiosa transcendental - a Igreja cristã medieval - era necessário encontrar um substituto. O Estado 
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feedback, ou seja algo do passado afecta o presente. Por exemplo a nossa escolha de 

seguir uma ou outra estrada depende do trânsito que apanhámos em dias anteriores. Os 

agentes adaptam o seu comportamento de acordo com a sua história e na esperança de 

melhorar a sua performance. Trata-se de um sistema aberto, ou seja, é influenciado pelo 

meio.  

 

Isto tem consequências muito importantes de acordo com o referido autor para 

disciplinas como a engenharia, biologia, física, mas também sociologia. Na verdade o único 

sistema fechado é o Universo como um todo e as teorias fundamentais da física só se 

aplicam a sistemas fechados ! O sistema parece estar vivo, o que decorre de ser aberto às 

influências do meio. O sistema exibe fenómenos emergentes, que são geralmente 

surpreendentes e podem ser extremos. Em terminologia científica o sistema está longe do 

equilíbrio, o que quer dizer que qualquer coisa pode acontecer. Por exemplo, no tráfego, 

pode dar-se um engarrafamento e nos mercados um crash. Se estendermos a outras áreas 

no domínio das relações internacionais, verificamos o porquê da falibilidade das previsões 

sobre o futuro. Como a relação entre agentes do sistema internacional é aberta, pode 

apresentar fenómenos emergentes de grande imprevisibilidade. Os fenómenos emergentes 

surgem tipicamente na ausência de uma mão invisível ou controlador central. 

 

O sistema mostra uma mistura complexa de comportamentos organizados e 

desorganizados. No caso dos engarrafamentos, por exemplo, eles surgem num certo local e 

num certo momento sem razão aparente e da mesma forma desfazem-se. A filosofia 

subjacente à ciência da complexidade assenta na asserção de que não necessitamos de 

um conhecimento exaustivo dos objectos constituintes de uma colecção para a perceber. 

Por exemplo, saber todos os detalhes de uma viatura (cor, tamanho, cilindrada) é inútil se o 

que queremos saber ou prever é se vai haver um engarrafamento. Do mesmo modo, 

compreender a personalidade das pessoas que estão num bar cheio dar-nos-á poucas 

pistas sobre o desenvolvimento de contendas. Na ciência médica, entender uma célula do 

cérebro não ajudará muito a entender ou prevenir a doença de Alzheimer. 

 

A ciência da complexidade não é apenas um novo nome para algo que já 

exista, mas uma nova forma de observar a realidade, os sistemas, e as conexões 

entre eles. Sobretudo fazer comparações inéditas entre sistemas o que é obviamente 

muito difícil, principalmente porque a investigação nas diversas ciências tem pouca 

intercomunicação. A nossa compreensão do mundo passa sobretudo por este saber 

aglutinador, esta espécie de chapéu-de-chuva – a ciência das ciências. 
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A abordagem das ciências é normalmente redutora, no sentido em que se foca na 

observação do detalhe do microscópio, a célula, o quark, enquanto, que a ciência da 

complexidade é o oposto. Olha para os fenómenos que podem emergir de uma colecção de 

componentes relativamente simples. Para o que pode surgir da interacção entre objectos. A 

necessidade de articulação entre a área de estudos de intelligence e a das relações 

internacionais faz se sentir no momento da análise de informações. Sobretudo no nível 

estratégico da análise é importante ter presente od diversos níveis de análise nas relações 

internacionais. 

 

Com efeito, existem vários níveis de análise nas relações internacionais: o nível do 

sistema político internacional; o nível dos actores desse sistema e o nível do processo de 

decisão dos actores. No estudo das relações internacionais estes três métodos de análise 

devem ser conjugados porque seguir apenas um deles conduz a erros de percepção. Aliás, 

se o sistema de análise assente nos actores conduz a uma visão etnocêntrica das relações 

internacionais levando a uma percepção do mundo assente nos interesses desse actor, já o 

sistema assente no processo de decisão é extremamente importante porque o decisor 

decide com base numa ideia ou imagem que faz da realidade, apesar de ela poder não 

corresponder ao mundo como ele é realmente. Aqui são fundamentais os circuitos de 

informação, ou seja da informação que chega à classe dirigente e que vai condicionar o 

processo de tomada de decisão. Isto porque, como refere Luís Fontoura, não operamos com 

o poder real, mas com um poder percebido, uma ideia que se formou sobre o poder dos 

outros Estados, que pode ou não corresponder àquele.79 

 

A intelligence tem um papel fundamental, já que não só fornece o decisor com 

informações obtidas de forma privilegiada (encoberta), mas sobretudo tratadas de acordo 

com o ciclo de produção de informações que procura minimizar erros de percepção. 

Desde logo contra-agindo relativamente a máquinas de propaganda de actores estatais que 

apenas visam a consecução dos seus próprios interesses. Claro que a natureza e ideologia 

da elite dirigente é fundamental e a intelligence só por si de nada adianta. No processo 

decisório conta, ainda, a ordem constitucional vigente, uma vez que é ela que restringe o 

poder executivo. Daí que um sistema totalitário tenha vantagens no plano da política 

internacional relativamente aos actores com sistemas democráticos porque tudo é 

centralizado poupando no tempo de acção e reacção decisória. Apesar de no plano táctico 
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ser vantajoso, já não o é no plano estratégico, porque tende para a rigidez. Também a 

burocracia no processo decisório condiciona o resultado final. 

 

O organicismo é uma variante do holismo assente na suposição de que o universo 

obedece a uma tendência no sentido de sintetizar as unidades em totalidades organizadas. 

Hegel chamava-lhe “a transição da quantidade para a qualidade”. A convicção de que o 

comportamento da parte apenas pode ser explicado por referência às regras que governam 

o todo é um corolário desta atitude. Também Cabral Couto, no seu curso de estratégia, 

refere que “o nível sistémico é o único que permite examinar as relações internacionais 

como um todo, com uma profundidade e compreensão que são necessariamente perdidas 

quando se desce a níveis de análise inferiores ou parciais”80. Estas considerações são muito 

importantes como ponto de partida para o analista de informações, o qual muitas vezes 

pouco conhece de teoria geral das relações internacionais ou até de ciência política, e este 

é um primeiro filtro cognitivo. 

 

A metodologia sistémica nas ciências políticas decorre directamente da cibernética, 

que é o estudo do controlo interno dos sistemas em que as várias operações interactuam 

reciprocamente e sistematicamente como acontece nas máquinas que possuem a chamada 

inteligência artificial81. De acordo, ainda, com Adriano Moreira, o termo cibernético terá sido 

inventado por Norbert Wiener e Arthur Rosenthal, admitindo-se que os sistemas podem ser 

mais ou menos imunes às influências externas, ou ambiente, e que é possível enunciar 

algumas leis de valor geral sobre o funcionamento dos sistemas. Há inputs no sistema que 

são resposta a outputs ou exigências, estabilizadores do sistema. Os outputs podem ser 

destrutivos por aumentarem as exigências e a noção de feedback exprime o retorno ao 

output do sistema. Na biologia, o critério foi enunciado por Bertalanffy82. que o usou para os 

seus trabalhos sobre a célula, partindo para a teoria geral dos sistemas que inspirou a 

fundação, em 1956, da Society for the Advancement of General Systems Research. Esta 

perspectiva parece ter sido importada para as ciências sociais por Talcott Parsons, célebre 

sociólogo norte-americano e aplicado nos domínios das ciências políticas por David Easton 

e Karl Deutsch. 
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Em relações internacionais, a expressão sistema é, para além de uma metodologia 

de aproximação, utilizada para descrever as relações entre Estados, numa certa área 

política e numa dada época. Fala-se, neste sentido, no Sistema do Tratado de Vestefália do 

séc XVII ou do Sistema do Concerto das nações do séc. XIX ou do bipolarismo do séc. XX. 

Os historiadores referem-se, normalmente, a estes sistemas não para deles retirar regras, 

mas para os descrever, como uma fotografia. Ora a noção de sistema é usada na convicção 

de que dela se podem extrair relações regulares entre o comportamento dos Estados e o 

tipo de ambiente em que se encontram83. Os Estados comportam-se de maneira diferente 

conforme o ambiente total do sistema internacional, designadamente se é bipolar ou 

multipolar. Será fundamental para a análise de informações conhecer algumas 

características deste sistema e que irão condicionar as nossas respostas no futuro. Com 

efeito, o sistema internacional tem as características de um sistema complexo e pode ser 

analisado à luz da ciência da complexidade, que veremos à frente.  

 

Se aceitarmos que há vários subsistemas, então há um ambiente externo a eles; se, 

pelo contrário, entendemos que há um sistema internacional global, então há só um 

ambiente internacional, mas não existe externo. Segundo Morton Kaplan84, a teorização das 

relações internacionais exige que se parta de um quadro teórico para chegar à realidade. 

“Esse quadro teórico é um sistema observante, construído para responder a estas perguntas 

gerais: porque é que um sistema se desenvolve, como funciona o sistema e porque é que o 

sistema declina?”. 

 

As variáveis dos sistemas internacionais são: 

 

i. As regras essenciais do sistema, que descrevem as relações entre os agentes; 

ii. Regras de classificação de actores (caracteres estruturantes dos agentes e 

hierarquias); 

iii. Capacidade do sistema de se adaptar às mudanças de ambiente (esta 

parece-me, fundamental já que o sistema evolui em tempo muito acelerado. 

Aqui entendemos que é imprescindível estar atento às descobertas 

científicas e tecnológicas porque elas vão exigir a nossa adaptação e 

quanto mais rapidamente antevirmos o futuro da ciência, melhor nos 

poderemos adaptar e sobreviver enquanto Estados e enquanto pessoas; 

iv. Informação. 
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Marcel Merle85 também especifica as características do sistema internacional em 

que vivemos até 1989, da seguinte maneira: 

 

1. É um sistema global fechado sobre si mesmo, no sentido de que ocupa todo o espaço 

terrestre, sem zonas marginais de expansão, livres de conflito possível. As relações 

internacionais desenvolvem-se em circuito fechado: os inputs que afectam o ritmo (por 

exemplo pressão demográfica, difusão de ideologias aspiração ao bem-estar e ao 

desenvolvimento) partem de diversos pontos situados no interior do sistema; os 

outputs, as reacções do sistema não poderão escapar à cadeia de retroacção (como 

aconteceu no passado) para transferir para outros os encargos necessários à 

satisfação da demanda. Por ser fechado, o sistema já não consegue fechar as portas 

à sua contradição, o que submete cada uma das suas unidades a pressões mais 

fortes. A instantaneidade da informação, a mundialização dos mercados, a crescente 

rede de centros de decisão política que se vão ligando a órgãos de diálogo, 

cooperação e decisão, em suma a simultaneidade da confrontação de todos os 

agentes das relações internacionais; 

 

2. O facto de o sistema não ter ambiente exterior implica uma intensificação do domínio 

dos actores sobre os espaços e sobre o património comum da Humanidade, levando a 

uma maior complexidade das relações referentes ao mar alto, fundos marinhos, à 

ecologia e ao outerspace. Desaparecendo o “limes” romano que definia a fronteira 

com os bárbaros ou o conceito de “infiéis”, “selvagens”, “Estados comunistas” ou 

“Estados burgueses”, “a muralha da China” ou o muro de Berlim, desaparece o 

ambiente externo ao sistema, de onde vinham as ameaças, colaborações, exigências 

e apoios. Actualmente o sistema tem ambiente externo, o Islão radical (UE); 

 

3.  O sistema é heterogéneo porque a simultaneidade da informação liga intervenientes 

de poder desigual. Acresce a diversidade dos agentes: Estados, organizações 

internacionais; multinacionais, poderes erráticos e forças transnacionais. Há grandes 

espaços intermédios entre o velho Estado e o mundialismo, como são as alianças 

militares ou económicas permanentes (OEA; OUA; UE; OTAN); 

 

4. Por ser mundial, é mais difícil montar no sistema um mecanismo regulador. Durante 

meio século este mecanismo era o condomínio de responsabilidades EUA-URSS, o 

qual entrou em disfunção com o desaparecimento da URSS86. 
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Merle, tal como Aron, encontra regularidades no comportamento dos agentes; 

admitindo ambos que os sistemas são controlados por uma co-responsabilidade dos mais 

poderosos (oligopólio), admitindo, igualmente, a pluralidade de tipos de sistemas 

internacionais. 

Kaplan estabelece seis sistemas racionais de relações internacionais, dois históricos 

e quatro nominais, ou seja intelectualmente construídos: 

 

i. Sistema de veto - em que cada agente tem o poder de bloquear o sistema, mas 

também o de resistir à pressão do veto; 

ii. Sistema de equilíbrio de poderes – que se caracteriza pela multipolaridade 

que se organiza para manter a balança equilibrada. Este sistema tem o risco da 

proliferação de armas nucleares e multiplicação de conflitos limitados. Neste 

sistema, Kaplan enuncia seis regras aplicáveis a todos os actores do sistema: 

 Cada agente procura realizar os seus objectivos estratégicos sem subir aos 

extremos da guerra porque esta pode desequilibrar o sistema (concerto europeu 

do séc. XIX); 

 Quando necessário para protecção dos seus interesses cada agente 

recorrerá à guerra (Europa dos séc. XVIII e XIX); 

 A guerra visa realizar o interesse do agente e não eliminar o outro agente 

porque há uma relação entre o equilíbrio do sistema e o número de agentes; 

 Há uma luta de cada um contra a instauração de uma hegemonia no sistema; 

 Recusa um agente supranacional, no sentido de manter o equilíbrio do 

sistema (luta contra o projecto napoleónico), regra que complementa a anterior; 

 Reintegra os vencidos no normal posicionamento do sistema, evitando a 

evolução para o bipolarismo (Congresso de Viena de 1815 que recupera a 

França vencida). 

iii. O sistema bipolar flexível - que faz coexistir agentes estaduais e actores 

supranacionais, como as alianças, e actores universais, como a ONU. Se os 

blocos tendem para uma hierarquização interna, o bipolarismo deixa de ser 

flexível. Segundo o autor, as regras deste sistema são: 

 Competição pela supremacia de cada um dos blocos; 

 Cada bloco subordina os objectivos dos agentes económicos aos seus 

interesses e procura subordinar os do bloco rival aos interesses do suposto 

agente universal; 
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 Cada bloco procura aumentar a sua clientela de aliados, mas cultiva a 

tolerância com os não alinhados para que se conservem nesta situação. É um 

sistema instável que tanto pode pender para o bipolarismo rígido como para o 

multipolarismo. 

 A estabilidade do bipolarismo assenta no equilíbrio do poder, que pode ser o 

equilíbrio do terror. Tem mais riscos que os outros sistemas. 

iv. Bipolarismo rígido – faz desaparecer os agentes não-alinhados admitidos 

ainda pelo bipolarismo flexível. 

v. Sistema universal – é um modelo confederal que confere ao agente universal o 

principal papel. Este sistema exige uma grande homogeneidade do meio 

internacional e uma relação de solidariedade entre os agentes e o agente 

universal. 

vi. O Estado universal - objectivo dos impérios, seria o sistema hierarquizado e 

portanto com uma centralização maior do que a do sistema universal de 

inspiração confederal. 

 

Estes seriam, de acordo com Kaplan, todos os modelos possíveis, colocando assim, 

um limite a outros que a história venha a conhecer87.  

 

Já Raymond Aron assume uma perspectiva sócio histórica dos problemas88. Ele 

parte dos exemplos fornecidos pela experiência e de sistemas do passado. Não aceitava 

que fosse possível prever acontecimentos diplomáticos, através da análise do sistema, mas 

este método permitia identificar os constrangimentos sobre o estado e a parte que o 

determinismo social desempenha nas relações internacionais. Deu o exemplo das cidades 

gregas, das monarquias europeias clássicas, da sociedade europeia do séc. XIX e das 

relações Leste-Oeste do séc. XXI. Usava a guerra como critério fundamental. “Um sistema 

internacional é constituído pelas unidades políticas que mantêm relações regulares e que 

são susceptíveis de serem implicadas numa guerra generalizada”. 

 

Ciente das nossas limitações para racionalizar conjunturas entendia não ser possível 

formular regras gerais de funcionamento dos sistemas, por entender ser apenas possível 

racionalizar cada sistema concreto, historicamente vigente. Limitou-se à análise do sistema 

bipolar e multipolar, nos quais estabeleceu o padrão de relação de forças e o carácter 

homogéneo ou heterogéneo do sistema. Este último diz respeito à definição ideológica dos 
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intervenientes – é homogéneo se o princípio é o legitimismo e é heterogéneo se uns são 

legitimistas e outros democráticos. A homogeneidade provoca moderação e a 

heterogeneidade conflituosidade. O sistema do séc. XVIII foi homogéneo e multipolar; o do 

séc. XX heterogéneo e bipolar. No sistema pluripolar pode aparecer um fiel da balança.  

Do exposto resulta ser fundamental para o analista de informações possuir estes 

conhecimentos de Relações Internacionais de forma a poder compreender melhor, de modo 

mais estruturado, os acontecimentos que tem que analisar. 

 

I.6. - NECESSIDADE DE NOVAS FORMAS DE PENSAR A POLÍTICA E A 

GOVERNAÇÃO  

 

Todas as mudanças que acabámos de referir levam a que necessitemos de novos 

métodos para analisar o sistema internacional e os sub-sistemas nele inseridos e esse é um 

desafio que se coloca ao analista de informações. As transformações operadas no mundo, a 

crise do Estado soberano com a permeabilidade das fronteiras e o aparecimento de novos 

actores alteram a forma como Estado prossegue os seus fins. 

 

Num mundo composto por Estados soberanos, os interesses e preocupações estão 

limitados aos membros de cada um desses Estados soberanos. Na base das teorias de 

justiça, que são estruturantes da segurança, está a ideia de reciprocidade - o que devemos 

fazer pelos outros - mas na verdade esta justiça está circunscrita às fronteiras de cada 

Estado, não inclui os nossos vizinhos. Como refere Amartya Sen, “Uma teoria da 

imparcialidade que fique confinada dentro das exactas fronteiras de um Estado soberano 

estará a seguir uma linha territorial que, com certeza, terá uma sua relevância legal, mas 

que já poderá não exibir uma perspicuidade política ou moral”89. 

 

Entendendo a segurança global como inclusiva, teremos que tomar em consideração 

a própria concepção de justiça. Nas decisões que os Estados tomam, na arena 

internacional, devem ter consciência de que as acções de um país podem ter uma forte 

influência nas vidas de outros em paragens longínquas. É o dever de objectividade que 

também recomenda que tomemos em consideração todos os pontos de vista e toda a 

diversidade de experiências, evitando o “paroquialismo” (Adam Smith) e a justiça fronteiriça. 

Impõe-se recolher os “olhares da humanidade”: “primeiro, porque pode acontecer que, de 

modos diferentes nos acabemos por identificar com esses outros que habitam outras 
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paragens e não somente com a nossa comunidade local; segundo, porque as nossas 

escolhas e as nossas acções podem afectar as vidas dos outros, estejam eles longe ou 

perto; e terceiro, porque o que eles conseguem ver, a partir das respectivas perspectivas 

históricas e pode ajudar-nos a ultrapassar o nosso próprio paroquialismo”90. 

 

Esta visão resulta da tomada de consciência das interdependências entre os Estados 

que se movem num sistema complexo. A segurança como uma prestação do Estado passa 

a estar além da sua competência territorial como veremos quando referirmos a evolução da 

geopolítica e a geografia de fluxos. “As fronteiras tradicionais já não desenham os contornos 

da soberania nem nos deixam distinguir o interior do exterior. Esta confusão de espaços 

resulta inevitavelmente de uma disseminação da violência que se enquadra mal nos velhos 

esquemas que têm vindo a ser utilizados para compreender as relações internacionais. 

Muitos conflitos têm já escapado a qualquer inteligibilidade territorial. (…) a vulnerabilidade 

já não depende da acessibilidade do território, mas das possibilidades técnicas de rivalizar 

com o requinte dos meios de que o inimigo dispõe. Já não se combate tanto”.  

 

O conceito de segurança do Estado não tem hoje uma formulação precisa, 

relacionando-se com uma grande variedade de ameaças e movendo-se num sistema 

internacional sem uma autoridade superior que imponha a ordem. Apesar de termos 

consciência de que as acções de um Estado se repercutem noutro, isso não altera o 

ambiente internacional anárquico, em que cada Estado decide o que tem que fazer para 

prover à sua segurança, protecção e sobrevivência. E se, assim como os indivíduos nascem 

iguais em direito, mas não usufruem essa igualdade, também os Estados se vêem 

confrontados com a abstracção jurídica que lhes dá a igualdade e o mundo real em que 

lutam pela sobrevivência, de forma desigual.91 

  

Kenneth Waltz, referia que o ambiente de segurança que cada Estado consegue 

para si próprio pode ser mutuamente exclusivo, no sentido em que toma as medidas que 

entende necessárias à sua própria defesa e segurança, independentemente das 

consequências para os outros.92 Ao longo da história, assistiu-se ao desejo dos Estados não 

só se defenderem para sobreviver e manter um ambiente seguro, mas também o de 
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conseguirem ser mais fortes para ser temidos, respeitados e poderem impor a sua vontade 

aos demais. Nem sempre é a segurança o objetivo final, pode ser o poder pelo poder.93  

A própria força de um Estado pode ser percepcionada pelos outros como uma 

ameaça à sua segurança, devido aos seus meios de auto-protecção, como é o caso das 

armas nucleares. Por seu turno, se o Estado é percepcionado como muito fraco e com 

pouca capacidade de defesa, fica sujeito a agressões. O dilema é, segundo Waltz, o foco da 

assumpção do realismo defensivo já que não tendo o mundo um governo comum, a 

sobrevivência é o maior objetivo dos Estados.94 Contudo, actualmente, grande parte das 

ameaças à segurança dos Estados fazem sobressair as interdependências das seguranças 

nacionais, ficando a nossa segurança, muitas vezes dependente da segurança obtida por 

diversos outros Estados. Também o esbatimento das fronteiras entre o âmbito interno e 

exteno no que toca às ameaças à segurança, leva-nos a repensar conceitos. 

 

 O conceito de segurança nacional abrange, hoje, outras dimensões outrora 

excluídas, como é o caso da económica. Os desenvolvimentos globais levam a que a 

segurança nacional inclua os recursos, o ambiente e a demografia. Sem soberania 

económica é muito difícil exercer efectivamente a soberania. As ameaças de natureza 

económica constituem verdadeiras ameaças à segurança e sobrevivência do Estado 

afectando a qualidade de vida das populações, principalmente se resultam de acções 

conscientes de outros Estados. Os decisores políticos confrontam-se, hoje, com esta 

complexidade sendo a tomada da consciência da mesma um indispensável ponto de partida 

para a prossecução efectiva dos fins do Estado. 

 

 Como refere Pascal Lorot (1997),95 no início dos anos 90 a economia tornou-

se num substituto da política e da ideologia como elemento de coesão nacional face ao 

estrangeiro e a questões económicas passaram a colocar-se em primeiro plano. Também o 

General Carlos Chaves96, na reflexão sobre uma Nova Estratégia de Segurança Nacional 

refere: “Desde logo haverá necessidade de promover uma adequada modernização que 

traduza, em conceitos, uma das realidades mais evidentes e impressivas dos nossos 

tempos – o esbatimento das “fronteiras” entre os actuais conceitos de segurança interna 

(segurança) e de segurança externa (integridade do território/defesa nacional) e o 

incremento das noções de emprego progressivo de meios, de segurança cooperativa e de 
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segurança transnacional”. “(…) O conceito de segurança é, em si mesmo, actualmente o 

mais alargado conceito onde se insere o agora mais restrito conceito de Defesa”.  

Tendemos a considerar, como Amartya Sem, que a divisão entre Estados surge 

como uma espécie de tirania das ideias. Os direitos humanos não devem derivar da 

pertença a um dado país ou nação, são de todos os cidadãos. A globalização tem feito 

sobressair diversas identidades agregadoras para lá das nacionais. No comércio global, na 

política global, na filantropia global e, até mesmo nos protestos globais sobressaem as 

relações directas entre as pessoas. “Até mesmo a identidade “ser humano”- porventura a 

nossa identidade mais fundamental -, desde que tomada em toda a sua magnitude, poderá 

surtir o efeito de vir alargar o ponto de vista por nós adoptado”97.  

 

O autor sublinha, também, que para se chegar a um entendimento partilhado 

relativamente a uma ampla gama de questões relativas a direitos e deveres não precisamos 

de insistir na necessidade do acordo de todos em relação a tudo. “Por exemplo: a comum 

determinação para lutar pela erradicação das grandes fomes, do genocídio, do terrorismo, 

da escravatura, da intocabilidade, do analfabetismo, das epidemias, etc., não exige que haja 

um acordo igualmente alargado sobre quais sejam as fórmulas mais apropriadas em matéria 

de direitos sucessórios, imposto sobre o rendimento e respectivos escalões, salário mínimo 

ou regulação dos direitos de autor”. 

 

“Apesar de tão sólidos fundamentos a favor da imparcialidade aberta, poder-se-ia 

pensar, ainda assim, que os limites da mente humana e da aptidão para irmos além do 

nosso mundo local acabariam por nos levantar sérias dificuldades. Será que a nossa 

compreensão e a nossa reflexão normativa conseguem atravessar as fronteiras 

geográficas? 

No mundo de hoje, de ameaças globais, em que todos se envolvem em discussões e 

grupos de trabalho para encontrar maneiras de lutar contra o terrorismo transnacional e as 

crises económicas globais que afectam milhares de milhões de pessoas, torna-se difícil 

aceitar que não nos consigamos entender para além da comunidade política de cada um98. 

Como refere o autor na literatura acerca das dificuldades da comunicação transcultural, 

acontece muitas vezes que a ausência de acordo seja confundida com uma falta de 

entendimento. Ora o desacordo genuíno pressupõe o entendimento do ponto disputado e 
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este entendimento é muito importante para tentar minorar a violência no mundo 

contemporâneo99. 

Amartya Sen, a propósito do tema da justiça, propõe uma justiça global, conceito 

diferente de justiça internacional. “Num mundo interdependente, as relações entre os 

diferentes países ou comunidades políticas são algo de omnipresente e operam de um 

modo interactivo”100. No mundo globalizado de hoje, não temos que confinar o nosso 

raciocínio aos limites do nosso mundo local. Para enfrentar as ameaças do terrorismo 

transnacional ou da crise económica global temos que ultrapassar as fronteiras políticas de 

cada um. Este mundo aberto contudo confronta-se com o “paroquialismo dos 

procedimentos” de um país ou de um grupo. Quando debatemos temas de importância 

fundamental não devemos desconsiderar sistematicamente os “interesses e as perspectivas 

de todos aqueles que não são partes do contrato social de uma dada comunidade política, 

mas que, ainda, assim, hão-de suportar algumas das consequências inerentes às decisões 

que sejam tomadas nessa particular comunidade política”. 

 

Os cidadãos, hoje, com a globalização de recursos e ideias, podem tender a ver-se a 

si próprios como parte de uma comunidade mais global do que nacional, o que de certa 

forma dilui o papel do Estado.101 Também Tom Atley (2003)102, considera que um novo 

paradigma surgirá ao longo das próximas décadas sobre a forma de pensar a política e a 

governação. Até agora tem-se pensado o mundo de forma fragmentada, a sociedade como 

composta por indivíduos atomizados e grupos em conflito potencial ou real, uns contra os 

outros e com o conjunto da sociedade. Esta perspectiva é muito atomizada e contrasta com 

o entendimento emergente dos sistemas, da ecologia, da complexidade, do caos e outras 

ciências e filosofias holísticas. Tudo isto sugere novas formas de lidar com a política e a 

governação, que o autor ilustra com diversas perguntas, num contexto holístico (inteligência 

colectiva): 

  

i. Como pode uma dada população organizar-se melhor? 

ii. Como pode uma comunidade aumentar a sua inteligência colectiva, a sua 

capacidade de reflectir como um todo nos seus problemas, nas suas 

características específicas, oportunidades e aprender com as suas experiências e 
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evoluir para actividades cada vez mais adequadas ao todo e em harmonia com o 

ambiente? 

iii. Existe uma sinergia social? As coisas são organizadas para que o todo seja mais 

do que o somatório das partes, aumentando a evolução do potencial da 

sociedade? 

iv. Como pode um sistema social assegurar a sua coerência? 

v. Que sistemas de feedback103 social existem para permitir a auto-regulação da 

sociedade, com um mínimo de orientação do Estado? 

vi. O sistema é capaz de gerar e rever a visão compartilhada? 

vii. Qual a quantidade e qualidade de diálogo social? Não se trata de debate mas de 

comunicação multi-direccional para aumentar a compreensão mútua. 
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A INTELIGÊNCIA DOS ESTADOS 
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“A vida do homem é uma larga marcha através da noite, 

rodeado de inimigos invisíveis, torturado pelo cansaço e pela 

dor, até uma meta que poucos podem esperar alcançar e onde 

nada pode deter-se muito tempo”. 

Bertrand Russel104 

 

II.1. - A INTELIGÊNCIA DOS ESTADOS OU A EXTELIGÊNCIA DO SISTEMA 

INTERNACIONAL 

 

“Entender o mundo é sempre muito mais do que apenas 

registar as nossas percepções imediatas. Entender implica 

iniludivelmente uma acção discursiva, um raciocínio. Temos de 

“ler” o que sentimos e o que temos a impressão de ver e, 

depois, perguntar o que é que indicam tais percepções e como 

haveremos de as ter na devida conta sem, ao mesmo tempo, 

sermos por elas sobrepujados ou arrebatados”. 

Amartya Sen105 

 

O título “inteligência dos Estados” (e não inteligência de Estado) poderia fazer supor, 

numa primeira impressão, que o objecto do trabalho são as “informações” ou a “intelligence”. 

Existem, aliás, muitas discussões sobre qual a denominação correcta. Não é nosso 

propósito levantar esta discussão, mas apenas tomar em consideração a ambiguidade do 

termo, que nos levou também ao longo da tese a utilizar em sinonímia intelligence, 

inteligência e informações. Portugal optou pela tradução de intelligence para informações, e 

o Brasil por inteligência, seguido pelos países de língua portuguesa. No passado, o Brasil 

também usava o termo informações. O problema reside na confusão que o termo 

informações gera e que acaba por dificultar a compreensão da actividade. Desde logo pela 

confusão com o termo notícias ou informações noticiosas ou no sentido de acção ou efeito 

de informar; ou acção de tomar conhecimento de um facto ou documentação; ou no sentido 

                                                 
104

 Russel, Bertrand. (1960). A Última Oportunidade do Homem. Lisboa: Guimarães Editores. 
105

 Sen, Amartya. (2010). A ideia de Justiça. Coimbra: Edições Almedina. 
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informático do termo de “ conjunto de dados externo a um sistema físico ou biológico e 

recebidos por ele para serem processados, combinados ou tratados”; ou à teoria da 

informação, às tecnologias da informação e ainda à liberdade de informação. 

 

Quando se fala em intelligence, podemos estar a referir-nos à organização (SIS, CIA, 

CNI, ABIN), ao conhecimento como produto (notícia, informação, apreciação e estimativa) 

ou à actividade como processo – o chamado ciclo das informações. Normalmente, quando 

se fala de produção de conhecimentos voltados para a segurança do Estado e da 

sociedade, fala-se de informações ou inteligência. Precisamente, o título do nosso 

trabalho – a inteligência dos Estados e não a inteligência empresarial ou 

organizacional ou a inteligência competitiva ou a inteligência das tecnologias de 

informação106. Quando demos este título, obviamente que fomos inspirados pela 

                                                 
106

 - Inteligência empresarial: Um dos temas recorrentes actualmente é o da inteligência empresarial. 

A importância crescente da espionagem económica no pós-Guerra Fria levou as grandes empresas a utilizar as 
informações no auxílio à tomada de decisão e na competição com as demais. Os segredos industriais, as novas 
tecnologias, estudos estratégicos são um património intelectual a proteger. Nos dias de hoje, o êxito dos 
negócios depende cada vez mais da inteligência competitiva ou seja um conjunto de conhecimentos que ajude a 
empresa a superar o desempenho dos seus concorrentes. Os estudos estratégicos devem conter os seguintes 
pontos: 

 Objectivo ou meta a alcançar; 

 Premissas básicas - factores condicionantes ou restritivos (tempo, legislação, recursos); 

 Medidas de segurança: dirigidas a evitar que alguma ameaça coloque em risco o alcançar do 
objectivo pretendido;  

 Ponto de situação - levantamento detalhado do caso; 

 Elaboração de estratégias ou linhas de acção e teste à sua adequabilidade (se a alternativa 
pode conduzir a empresa ao objectivo desejado), viabilidade (se dispõe de suporte e tecnologia 
que permita a sua implantação e aceitabilidade, ou seja, se depois de aplicada pode colocar 
riscos à empresa); 

 Análise comparada das estratégias com lista de vantagens e desvantagens; 

 Prioritarização das propostas; 

 Decisão da estratégia a adoptar. 
A fase seguinte é a da implantação das estratégias assente no desenvolvimento de acções (mudar 

mentalidades e hábitos é sempre tarefa difícil). 
- Inteligência Competitiva 

Este termo, que parece ter sido utilizado pela primeira vez num trabalho realizado por alunos da 
universidade de Harvard, em 1959, com o título “Competitive Intelligence: Information, Espionage and Decision 
making”. Foi um estudo feito com base em mais de uma centena de entrevistas realizadas com importantes 
executivos norte-americanos com a finalidade de avaliar, ao nível do mercado, qual o procedimento por eles 
adoptado quando realizavam recolha de dados sobre os seus concorrentes e como utilizavam a informação que 
resultava da análise desses dados.  

Há várias definições de inteligência competitiva. O professor brasileiro António Celso Brasiliano define-a 
“ como processo sistemático de colecta, tratamento, análise e disseminação da informação sobre actividades dos 
concorrentes, tecnologias e tendências gerais de negócios, visando subsidiar a tomada de decisão e atingir as 
metas estratégicas da empresa”. 

Fuld, Leonard (1996), define-a como “ informação analisada sobre concorrentes que tem implicações no 
processo de tomada de decisões”. 

Kahaner, Larry (1997), define-a como “ um programa sistemático para recolher e analisar informações 
sobre as actividades dos competidores e as tendências de negócios, em geral, para adequar os objectivos da 
sua empresa”. 

Jakobiak, François (1997), define inteligência económica como “observação e análise da evolução 
científica, técnica e tecnológica dos impactos económicos, reais ou potenciais correspondentes, para identificar 
as ameaças e as oportunidades de desenvolvimento da sociedade”. 

A busca de conhecimentos específicos para o campo empresarial traz para o mundo das empresas um 
espaço dedicado a estudos e trabalhos que contemplam a gestão do conhecimento, o desafio das novas 
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inteligência de Estado, pelo trabalho dos Serviços de Informações, mas não foi nosso 

propósito focar-nos nos Serviços enquanto instituições, mas sim nas metodologias 

de análise como ferramenta de análise para interpretar e agir sobre o mundo. O 

propósito foi o de não dividir, mas o de acumular e interligar tudo o que permita a um 

Estado sobreviver e crescer. “A etimologia de intelligence aponta-nos em latim o verbo 

intellego, ou seja, perceber, compreender, discernir, aperceber-se, notar, dar-se conta de, 

reconhecer; e aponta também interlego, ou seja, colher entre, entre colher. O étimo é 

portanto lego, cuja polissemia é ampla: ler, reunir, colher, escolher, examinar, percorrer, 

seguir as pegadas de, seguir de perto, revistar, tirar, tomar apoderar-se de, roubar, escutar, 

espiar”107.  

 

A tarefa foi perigosa, já que uma das regras basilares na escolha de um tema 

académico é precisamente afunilar o escopo. Acontece que foi de forma consciente 

que quisemos alargar o escopo, sabendo, à partida, que falar sobre muitas matérias 

mostraria a nossa ignorância em relação a cada uma delas. Seremos sempre 

ignorantes para cada um dos especialistas das matérias que abordaremos. O título 

inteligência dos Estados tem implícito um paralelismo com a inteligência do indivíduo, como 

capacidade única do mundo humano. Inteligência no sentido físico do termo, no sentido de 

“inteligente”, do que é capaz de interligar dados, de forma abrangente. 

                                                                                                                                                         
técnicas e a valorização do capital intelectual. É algo virado para a competitividade global da empresa e não para 
a competitividade de um dos seus produtos. Os brasileiros falam em Factores Críticos de Sucesso para uma 
empresa. “São as áreas nas quais a boa performance é necessária para assegurar o atingimento das metas que 
representam os objectivos finais que uma organização pretende atingir”. O autor dá o exemplo de um 
maratonista. O objectivo é vencer a maratona. O F.C.S. é o treino adequado, a boa forma física, a hidratação 
durante a corrida e o calçado confortável. A escolha destes factores é em tudo semelhante ao que se faz nos 
serviços de informações quando se faz um plano para atingir metas. A gestão estratégica do conhecimento, a 
análise da concorrência, o conhecimento antecipado dos movimentos futuros da concorrência. A contra-
inteligência na empresa deve: 

 Proteger a empresa de acções hostis (que tenham o propósito de gerar dano); 

 Evitar o acesso de pessoas não credenciadas a áreas com conhecimentos classificados; 

 Compartimentar o conhecimento, ou seja limitar o número de pessoas com acesso a um 
assunto sensível; 

 Impedir a fuga de segredos, voluntária ou involuntária; 

 Evitar o comprometimento de objectivos em consequência de um acesso não autorizado; 

 Alarmes e sistemas de vigilância; 

 Controlo das pessoas encarregadas da limpeza; reparações e manutenções. 
Inteligência emocional 

A inteligência emocional é muito importante nos serviços e nas organizações em geral. A necessidade 
de psicólogos na fase da escolha dos candidatos, mas também para o acompanhamento dos técnicos tendo em 
vista a manutenção de ambientes de trabalho saudáveis e espírito de corpo (“vestir a camisola”), adesão aos 
valores da organização e ao projecto estratégico. É também necessário programar a valorização profissional e 
incentivar à prática de desporto colectivo ou actividades que facilitem o desenvolvimento de relações 
interpessoais e familiares. 

107
 Cfr Gomes Ferreira, António. Dicionário de Latim-Português, pp. 608, p. 613 e p. 655; e também 

Machado, José Pedro. Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa apud Borges Graça, Pedro (coord.). (2007). 
Os Intelligence Studies nas Relações Internacionais. p. 6. Lisboa: ISCSP. 
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Inteligência é sinónimo de: 1) destreza, perícia, habilidade; 2) pessoa inteligente; 3) 

compreensão, apreensão, percepção; 4) significação, sentido, interpretação; 5) explicação, 

esclarecimento, elucidação, discernimento; 6) desenvolvimento intelectual normal ou acima 

da média; 7) engenho, espírito, juizo, entendimento, agudeza; 8) Intelecto; 9) Conluio, 

acordo; 10) em psicologia, capacidade de entender com a mente, para afrontar e resolver 

situações e problemas originados no meio; 11) Inteligência artificial; e 12) Inteligência 

emocional.108 A inteligência do Estado é um conhecimento superior que permite 

descortinar os melhores caminhos para que o Homem cumpra o seu fim, viver.  

 

Tomando a acepção de inteligência da “escola funcional” (Claparode) que a descreve 

como mecanismo de adaptação ao meio e a “escola gestaltista” (Koehler), que tenta explicá-

la mediante os conceitos de organização, a inteligência poder ser vista como uma energia 

global que integra duas componentes principais: “a capacidade de conseguir e acumular 

experiências, que integra a aptidão para compreender as relações que existem entre os 

elementos de uma situação; e a maneira de aplicar utilmente as experiências adquiridas e 

retidas na memória, ou seja, a capacidade de adaptação às situações e aos seus 

elementos, a fim de realizar os próprios fins, resolvendo os problemas que se ponham à 

obtenção desse fim”109.  

 

Aplicando ao Estado, a inteligência deste tem que ser capaz de memorizar 

experiências, usar imaginação para aplicar utilmente as experiências adquiridas, ter 

capacidade de se adaptar às novas situações e resolver os obstáculos que surjam à 

concretização dos seus fins, com a escolha dos processos adequados. Desde logo, 

tem que ser capaz de se conhecer a si próprio (o Estado) e o mundo, tal como a nossa 

inteligência individual é um dinamismo psíquico ordenado a conhecer a consciência e o 

mundo. A continuidade destas experiências que o Estado vai acumulando, o evitar de 

processos incoerentes e com cortes abruptos parece-nos fundamental. Tal como há seres 

humanos dotados de maior sensatez e que parecem conseguir desenrolar a sua vida em 

parâmetros de crescimento harmonioso e há outros que sofrem de perturbações e 

interrupções no seu contínuo desenvolvimento, também há Estados que desenvolvem os 

seus fins de forma mais contínua do que outros.  

 

                                                 
108

  Grande Enciclopédia Planeta. (2007). Espanha: Edição Planeta. p. 3400. 
109

 Enciclopedia Logos, Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia Volume II. (pp. 1458-1459). Lisboa: 
Editorial Verbo. 
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Recordando aqui Heitor Romana e a sua obra “República Popular da China. A sede 

do poder estratégico”, há Estados, como a China, nos quais tudo é interligado num sistema 

preparado para determinar todos os aspectos da vida, com uma governação que utiliza 

vários mecanismos de comunicação política para optimizarem a informação que recebem. 

Os chineses possuem, aliás, uma terminologia para descrever a interrelação entre as 

diversas estruturas do poder, Tiaolkuai, que traduz as relações entre estruturas verticais 

(linhas, tiao) e as estruturas de coordenação horizontais (peças, kuai). 110 

As mudanças contínuas do sistema democrático, o melhor sistema que conhecemos, 

parecem, no caso do Estado português, conduzir a descontinuidades e hesitações, que 

podem colocar em risco a nossa sobrevivência como Estado. A inteligência de um Estado 

afirma-se na coerência das suas acções, tendo em vista um projecto. A mudança de 

directrizes governativas a cada quatro anos tem levado a que o Estado enfraqueça, porque 

jamais consegue essa continuidade necessária ao seu crescimento “mental”. Pensando no 

quadro nacional, a existência de um Conselho de Sábios, que permanecesse para lá das 

descontinuidades políticas, poderia assegurar a consecução dos fins do Estado português. 

E neste Conselho teriam que ter assento aqueles que possuam sabedoria. O papel da 

política reside sobretudo na escolha dos fins e na definição do quadro de acção e releva, em 

grande parte, de elementos subjectivos. O papel da estratégia é o definir os meios, 

independentemente de qualquer referência ideológica,111 para atingir aqueles fins e o de 

elencar os perigos que os ameaçam. 

 

Apesar da palavra Estado ser uma só, ela encerra, concretamente, organizações 

muito diferentes, consoante os Estados em questão. Assim como as pessoas são todas, em 

geral, portadoras de inteligência, mas se encontram em estádios diferentes, não só pelos 

anos de existência, mas também pelo tipo de experiências que vivenciaram, também os 

Estados se encontram em momentos diferentes. Queremos com isto dizer que cada Estado 

teve a sua história concreta, tem uma idade, fez um percurso e está, hoje, num certo estádio 

de desenvolvimento que o faz percepcionar-se, a si e aos outros, de uma forma 

determinada. Mas é esta diversidade que caracteriza o sistema internacional. A assimetria 

cultural que condiciona os nossos conceitos, a nossa linguagem, reflecte-se também na 

forma como zelamos pela sobrevivência, pela segurança do nosso Estado, o qual zela pela 

segurança de todos nós. Cada Estado tem a sua maneira própria de o fazer. A importância 

da dimensão cultural que merecia outra tese não vai ser por nós tratada apesar de ser 

fundamental na forma como o Estado responde ao que o rodeia e às ameaças que enfrenta. 
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Acresce que, no enfoque do processo de tomada de decisão, se aceita que perante 

um mesmo ambiente externo e interno, diferentes decisores tomem decisões diferentes, 

pelo que os tipos de política seguidos, os meios utilizados, seriam fortemente influenciados 

pelas características do decisor e do processo de decisão. Um mesmo Estado teria assim 

possibilidade de ter destinos diferentes, consoante os seus governantes. Nesta perspectiva, 

Cabral Couto sublinha a importância que as percepções dos decisores têm do mundo na 

tomada de decisão. «(…) O decisor decide sobre uma “imagem” do problema. Esta distinção 

entre “as coisas como elas parecem” e as coisas “como elas são” levanta uma questão 

fundamental: é o ambiente objectivo que é importante – como é sugerido nos níveis de 

análise anteriores – ou é a percepção subjectiva do decisor e sua interpretação daquele 

ambiente que é importante? Daqui a relevância, segundo este nível de análise, não só dos 

circuitos de informação que servem os decisores, mas também da natureza da elite 

dirigente, em especial da sua ideologia, psicologia, influências inatas, tradições e atavismos 

(…)»112. 

 

O tema a inteligência dos Estados foi surgindo na nossa mente em parte pela via 

empírica, da tomada de consciência, do dia-a-dia daquilo que é o funcionamento de um 

Estado. Claro que muito condicionada pela ideia de que há uma intelligence, que conduzirá 

o Estado nas suas opções, tendo em vista a preservação desse mesmo Estado e do seu 

poder. O Estado que tenha uma maior inteligência, no sentido de maior abrangência 

na compreensão da realidade planetária, conseguirá melhor posicionar-se para 

sobreviver às ameaças emergentes e afirmar-se. Como veremos, a qualidade da 

liderança, o rigor das suas percepções e das suas visões sobre o futuro é um dos factores 

da equação de poder das potências. A aceleração dos factos, os progressos da ciência e da 

tecnologia tornam cada vez mais difícil pensar o futuro, o que é imprescindível para qualquer 

Estado tomar as decisões correctas. Várias civilizações colapsaram em virtude de não terem 

percepcionado o meio envolvente ou mesmo o limite da capacidade dos seus recursos. 

Vários Estados enfrentam hoje os mesmos problemas e muitos deles temem a questão do 

próprio futuro, por ele poder ser catastrófico. 

 

Claro que muitas vezes o egoísmo individualista da nossa duração finita faz com que 

vivamos sem querer saber o que acontecerá depois de nós. Ficamos no conforto da duração 

das nossas vidas. Não é fácil fazê-lo quando um imperativo categórico se nos impõe todos 
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os dias ao olhar para o rosto dos nossos filhos que se interrogam como vão ganhar o seu 

sustento, como vão ser felizes. Que respostas tem o Estado? E porque só exigi-las ao 

Estado? O Estado somos todos nós. Só que para o Estado não ser apenas uma palavra, um 

conceito através do qual podemos significar muitas coisas, tem que haver um projecto 

porque já há muito que o homem não é mais um ser no meio de outros seres que povoam a 

Natureza. 

 

O mundo enfrenta, hoje, várias crises simultâneas que não são fáceis de gerir. Em 

plena crise económica, aconteceu o terramoto e o desastre nuclear de Fukushima, o Norte 

de África “acordou”, Usama bin Ladin e Muammar Kadhafi foram mortos. Há uma sensação 

de desordem que nos atormenta. Muitos pensam na forma como se vão enfrentar todos 

estes problemas. Num momento em que precisamos de lucidez para responder aos 

problemas de milhões de pessoas e em que é imperioso agir, restou-nos reflectir para 

poder demonstrar que toda a acção do Estado, por mais simples que seja, deve 

assentar num projecto alicerçado na compreensão da realidade, do todo que nos 

rodeia e de que tal deve ser desde cedo cultivado, designadamente na academia. 

Precisamos de pessoas que, de novo, saibam pensar o todo. Daí ter surgido o 

conceito de inteligência do Estado, assente na nova metodologia da intelligence. 

 

Na nossa vida do dia-a-dia, usamos conceitos para nos auxiliar (teoria do 

conhecimento). Como refere Ortega y Gasset113 “os conceitos são o plano estratégico que 

elaboramos para responder ao “ataque das coisas da vida”, as coisas como elas se nos 

apresentam. Organizamo-nos em conceitos, grelhas, matrizes, no fundo mapas da 

realidade, se bem que tenhamos consciência de que o mapa é uma versão simplificada 

dessa realidade. Passa-se tanta coisa no mundo, e ao mesmo tempo, que é difícil discernir 

e inteligir a realidade. Porque “é impossível conhecer a plenitude do real, não temos outro 

remédio que construir arbitrariamente uma realidade, supor que as coisas são de uma 

determinada maneira”. É, então, com essa grelha de conceitos que nós vamos olhar a 

realidade efectiva. “Todo o uso do intelecto consiste nisto”. Se isso é importante no plano 

individual para vivermos a nossa vida, mais vital se torna para a sociedade organizada em 

Estado. Sem um mapa que torne a realidade inteligível, o Estado não consegue sobreviver e 

sucumbe. Sem a consciência de que também as organizações do Homem são finitas, 

esquecemo-nos que as nossas decisões de hoje porão em causa o futuro do projecto 

chamado Estado ou Império. 
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O Estado inteligente precisa de pessoas inteligentes, que saibam analisar e 

compreender a realidade para agir adequadamente sobre ela. Os analistas constroem a 

sua versão da realidade a partir da informação recolhida pelos sentidos, mediada por um 

processo mental complexo que determina a informação escolhida, a forma como é 

organizada e o significado que lhe é atribuído. Aquilo que é percepcionado por cada um é 

influenciado pela sua experiência passada, educação, valores culturais, normas 

institucionais e a formação específica recebida. É necessária não apenas a inteligência 

segmentada de uma multiplicidade de disciplinas em que cada cientista só sabe de uma 

pequena parte, mas a inteligência de quem consiga interligar conhecimentos, à moda dos 

sábios antigos, e que permita um salto quantitativo no conhecimento e na compreensão do 

todo. 

 

Contudo, actualmente, “aqueles que são considerados inteligentes pela sociedade 

são aqueles que são bem-sucedidos em dar-lhe aquilo que ela pretende”114, numa certa 

linha de continuidade, que pode vir a revelar-se fatal para a sobrevivência do Homem. Aqui 

se vê a subjectividade do conceito. No futuro isto não será assim. As boas questões e não a 

acumulação de conhecimento definirão no futuro o padrão da inteligência. A evolução 

tecnológica geradora de abundância da informação tenderá a desvalorizar a simples 

acumulação de conhecimentos. Hoje a internet dá-nos esse saber difuso e de forma 

acessível. Não seremos então avaliados pelo saber acumulado nas lições aprendidas na 

escola, mas pelo conjunto de questões que colocaremos ao software e para as quais este 

não tenha resposta. “A inteligência significará a capacidade de atingir os limites de uma 

experiência educacional”.  

 

Enquanto sociedade passaremos a ser colectivamente inteligentes devido a estas 

inovações. “Em termos de capacidade bruta de pensamento, as pessoas agora são tão 

inteligentes quanto sempre foram ou sempre serão… mas um homem das cavernas 

brilhante que apenas dispunha de conhecimento limitado sobre o mundo e de sabedoria 

limitada acumulada através dos tempos apenas podia usar os parâmetros das ferramentas 

de que dispunha”. Poderá ter sido tão inteligente como os gregos que vieram depois, mas 

numa escala absoluta não era muito inteligente devido à falta de experiência em imensos 

domínios. O futurista John Moravec, da Universidade do Minnesota e editor do 

www.educationfutures.com, refere, neste contexto, que o seu maior receio quando pensa no 

futuro é que continuemos a operar no nosso sistema educacional como fábricas do séc. XIX, 
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produzindo cabeças adaptáveis ao trabalho industrial, mas incapazes de pensar e desenhar 

os seus próprios futuros. A sua maior esperança é que consigamos transformar as nossas 

escolas em instituições de descoberta, criatividade e inovação115. Voltaremos ao aspecto da 

educação em capítulo próprio.  

 

A sua observação parece-nos fundamental. A capacidade de pensar o nosso futuro é 

imprescindível para a nossa sobrevivência. As nossas opções sâo sempre condicionadas 

por aquilo que sabemos e conhecemos. Exemplificaremos com questões o que temos 

estado a defender. Será possível tomar decisões acertadas em Portugal ou noutro lugar do 

mundo sem ter a compreensão do que nos rodeia? Sem compreender como interagem os 

Estados e as pessoas? E que descobertas científicas estão em curso que poderão alterar o 

futuro da humanidade? Como serão usados os recursos energéticos? Como se gerirá a falta 

de alimentos? Um caminho que vai ao tradicional conceito de segurança, ao da 

sobrevivência do homem. 

 

A ameaça real, no campo da saúde humana, não vem de novas e devastadoras 

pragas, mas daqueles agentes patogénicos que já se encontram entre nós a matar-nos e 

que podem desenvolver capacidades acrescidas. “Já estamos a morrer de terríveis 

pandemias globais, de ataques cardíacos, tromboses, doença de Alzheimer e cancro - 

pandemias causadas por agentes infecciosos letais”. E as ameaças para os Estados? A 

guerra continuará a ser uma das leis persistentes na relação entre Estados, mas quem 

ganhará? Será este um factor equilibrador do próprio sistema enquanto tal, como forma de 

reduzir o número de agentes, o número de indivíduos? Sem a mortandade das catástrofes 

naturais e das guerras, como sobreviveria o planeta à sobrelotação? E nesta guerra 

inevitável onde estamos posicionados? Cidadãos do Estado? Cidadãos da Humanidade? 

Teremos que abandonar alguns Estados para sobreviver como seres humanos, como 

sugere o filósofo português José Gil?116 

 

Será necessário pensar, interligar, aumentar a conectividade sináptica do 

nosso cérebro e entender como este se tece para ajudar o cérebro do Estado, ou o 

cérebro da Humanidade, que permite que o todo seja mais do que o somatório das 

partes, quer falemos do cérebro humano ou do sistema internacional. Temos aqui que 

lembrar que há uma grande diferença entre a perspectiva de um intelectual e de um político. 
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Recordaremos as palavras de Henry Kissinger (2007)117: “Os intelectuais analisam os 

funcionamentos dos sistemas internacionais; os políticos constroem-nos…O analista pode 

escolher o problema que deseja estudar, enquanto os problemas de um político são-lhe 

impostos. O analista pode dispor do tempo que for necessário para chegar a uma conclusão 

definida; o desafio que oprime o político é a pressão exercida pelo tempo. O analista não 

corre risco algum. Se as conclusões não se confirmarem pode escrever outro tratado. Ao 

político só é permitida uma conjectura; os seus erros são irreversíveis. O analista tem ao 

seu dispor todos os factos; será julgado pela sua capacidade intelectual. O estadista tem de 

actuar sobre suposições que não podem ser provadas na altura em que as faz; será julgado 

pela história, pela forma como controlou, sabiamente ou não, a mudança inevitável e, 

sobretudo, pela maneira como conservou a paz. É por isso que o estudo de como os 

políticos têm lidado com o problema da ordem mundial – o que funcionou ou falhou e porquê 

– não é o fim da compreensão da diplomacia contemporânea, embora possa ser o seu 

início”. 

 

Temos aqui a palavra analista no sentido de intelectual, teórico, diferente do analista 

de intelligence, que apesar da diferente perspectiva do político também sofre de parte dos 

problemas referidos para este. Também é pressionado pelo tempo e pelos temas que lhe 

apresentam, não os escolhe, e quando faz análise também o faz com suposições e não com 

provas. O analista de intelligence existe para facilitar a tomada de decisão através de 

dados que nem sempre estão ao alcance dos outros e de uma metodologia capaz de 

desconstruir propaganda e desinformação. Pretende fazer luz sobre o desconhecido. 

Entendemos assim que o Estado para conseguir cumprir o seu desígnio de longo prazo tem 

que ser inteligente, sobretudo na liderança que deve ter uma consciência global do mundo e 

do lugar que ocupa para poder tomar as decisões mais acertadas.  

 

Numa conferência subordinada ao tema “Para uma Estratégia de Segurança 

Nacional
” 
o Prof. Doutor Adriano Moreira118 na reflexão sobre tema da “Segurança Nacional” 

afirmou que o mesmo está, mais do que nunca, ligado à imprevisibilidade em que a nossa 

sociedade vive. Segundo o mesmo, Portugal sempre precisou de apoio externo para 

assegurar a sua existência. Primeiro precisou da subordinação da Santa Sé, depois, 

sequencialmente, dos quatro impérios (Índias, Brasil, África e emigração) e, recentemente, 

procurou novo apoio externo com a adesão à União Europeia. O problema é que a própria 

Europa tem limites incertos e depende de matérias-primas que não tem. Não há segurança 
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sem recursos. Este Estado terá que ser um Estado que consiga cumprir a a sua missão 

e não apenas um conjunto de normas e instituições desligadas do objectivo final que 

é permitir o desenvolvimento equilibrado das pessoas que nele se integram. 

 

 

II.2 - O PAPEL DAS INFORMAÇÕES NA INTELIGÊNCIA DO ESTADO 

 

“Disse o Senhor a Moisés: “ Envia homens que espiem 

a terra de Canaã…” Enviou-os pois, Moisés a espiar a Terra de 

Canaã; e disse-lhes” Ide por Neguebe e penetrai nas 

montanhas. Vede a terra, que tal é e o povo que nela habita, se 

é forte ou fraco, se poucos ou muitos. Como são suas cidades, 

se em arraiais, se em fortaleza”. 

Biblía, Números 13:17-19119 

 

O que torna possível ao soberano sensato e ao bom 

general lutar e vencer, assim como conseguir coisas acima do 

alcance dos demais é o conhecimento prévio”. 

Sun Tzu, A Arte da Guerra120 

 

 

Nenhum chefe do executivo ou Presidente está preparado para ser decisor político 

antes de o ser. Quando exerce essa função, actua de acordo com o seu sistema de crenças, 

o seu quadro mental e tudo é condicionado, em sistemas democráticos, pelo impacto nos 

eleitores. Por ser tarefa difícil, são raros os que deixam boa memória, daí que dos vinte e 

três presidentes americanos só três são admirados pelos seus concidadãos (Abraham 

Lincoln, George Washington e Theodore Roosevelt). A decisão política é tomada num 

contexto de imponderabilidade, incerteza, surpresa e desinformação. Os serviços de 

inteligência devem fazer luz sobre o desconhecido e minimizar esse enquadramento. 

 

O comportamento dos seres humanos e dos decisores políticos não mudou muito ao 

longo dos tempos. Jean Delmeau, em “La Peur en Occident” demonstra-o. Diferentes 

políticos que em diferentes momentos históricos cometem os mesmos erros, assentam nas 
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mesmas presunções. Porque não se aprende com a história? Em “The March of Folly”, 

Barbara Tuchman121 elabora sobre o tema. Por que razão os neonazis conquistaram a 

França em quatro semanas? O governo francês tinha toda a informação para antever 

intenções e capacidades, mas foi surpreendido e derrotado. Aconteceu porque houve 

disfuncionalidade entre a inteligência, a decisão política e os militares. Pelo contrário, nessa 

altura, os alemães incorporavam nas suas decisões operacionais toda a intelligence122. É 

hoje commumente aceite que a existência de serviços de informações legítimos e efectivos 

são uma condição necessária para um Estado democrático garantir a segurança dos 

cidadãos e promover os interesses públicos. “Neste sentido, os serviços de inteligência são 

parte essencial, juntamente com as forças armadas, as polícias e a diplomacia, do aparato 

burocrático de qualquer Estado com pretensões mínimas de autonomia no sistema 

internacional.”123  

 

Diremos com Cepik, que “Antes de mais nada, espera-se que a inteligencia contribua 

para tornar o processo decisório governamental nas áreas relevantes de envolvimento 

(política externa, defesa nacional e ordem pública) mais racional e realista, ou seja, menos 

baseado em intuições e convicções pré-concebidas e mais baseado em factos e reflexão. 

Em segundo lugar, espera-se que o processo interativo entre policymakers (responsáveis 

pelas políticas públicas, sejam eles funcionários de carreira, dirigentes nomeados ou 

políticos eleitos) e oficiais de inteligencia produza efeitos cumulativos de médio prazo 

aumentando o nível de especialização dos tomadores de decisões e de suas 

organizações.”124 

 

As informações devem apoiar o decisor político no plano diplomático, contribuindo 

para negociações diplomáticas favoráveis assentes em informações privilegiadas e no plano 

militar, subsidiando o planeamento militar, a elaboração de planos de guerra, o suporte de 

operações de combate, de assistência e de manutenção da paz. As informações devem 

apoiar o decisor político no desenvolvimento de capacidades defensivas perante os 

desenvolvimentos tecnológicos dos outros actores internacionais, que podem pôr em causa 

a sua segurança. As informações devem alertar” os responsáveis civis e militares contra 

ataques surpresa, surpresas diplomáticas e graves crises políticas internas que podem 
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nunca ocorrer, mas para as quais os governantes preferem assegurar-se ao invés de 

arriscar.”125  

 

Em memória do general Pedro Cardoso e do seu livro “As informações em Portugal”, 

relembraremos algumas passagens da história de Portugal demonstrativas da importância 

da inteligência dos Estados, nas quais os líderes têm um papel fundamental. “Ao longo da 

nossa vida como Nação, é no tempo de D. João II que se atinge o auge de uma política de 

segredo e de informações”126. Como ouvimos, muitas vezes, ao General Pedro Cardoso, “A 

qualidade da acção política de um país depende em larga medida do rigor dos 

conhecimentos em que ela se baseia e uma parte muito significativa desse conhecimento é 

obtida através dos serviços de informações de que o país disponha”127. “A arte de governar, 

como arte que é, não é para todos, mas será mais acessível e praticada com mais 

segurança e mais eficiência se for apoiada por um eficaz serviço de informações”128. 

 

O General Pedro Cardoso, na sua obra em referência, recorda que as informações 

tiveram um papel importantíssimo em vários momentos da nossa história nacional. No 

entanto, comparando com outros países, é diminuta a influência das informações nos 

destinos políticos do país e, talvez por isso, poucas vezes tenhamos ido longe nos nossos 

desígnios. As informações em Portugal começaram sem estrutura própria, mas estiveram 

presentes desde logo nas operações militares desenvolvidas por D. Afonso Henriques, que 

demonstravam grande perícia e consciência da importância de manter os seus planos em 

segredo, como é o caso da conquista de Santarém “metendo em confidência apenas alguns 

dos seus homens mais fiéis…” numa “operação de surpresa e de noite”. Mem Ramires foi o 

homem de confiança que D. Afonso Henriques mandou sondar e fazer o reconhecimento do 

castelo da Santarém, o que contribuiu para o sucesso da operação. D Sancho I desenvolveu 

grande actividade de informações para apoiar as operações de expulsão dos 

muçulmanos129. 

 

Por deficiência de informações, D Afonso II foi traído por alguns fidalgos portugueses 

e o nosso território foi temporariamente invadido por Afonso IX de Leão. D. Fernando iniciou 

os contactos diplomáticos com a Inglaterra, apesar da crise dos Reinos de Portugal e do 
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Algarve e a nossa guerra santa, suportado numa ampla actividade de informações. Foi a 

política esclarecida de D. Dinis a quem seu pai prestou muita atenção na educação (por um 

português doutor pela Sorbonne) que permitiu, 100 anos mais tarde, dar início à expansão 

portuguesa pelo continente africano. Foi D. Dinis que, dando forma às remodelações 

introduzidas por seu pai Afonso III, definiu a missão do Adail-mor a quem competia 

organizar e dirigir o serviço de segurança em marcha e nos estacionamentos e o serviço de 

informações quer em tempo de guerra quer em tempo de paz. 

“Foi com D João I que se revelou historicamente a existência de um serviço de 

informações, apoiado por um serviço de ligações dirigido por Martim Afonso de Melo, a 

servir os quartéis-generais de Abrantes e Estremoz. Estes lutaram contra a invasão de 

Portugal por D. João de Castela apoiados por informações, o que culminou com a Batalha 

de Aljubarrota (1385) em que as tropas castelhanas foram completamente derrotadas. Na 

“Chronica de D. João I” de Fernão Lopes é descrito um episódio de um agente, Gonçalo 

Annes Peixoto, que sob disfarce de segundo parlamentário devia procurar o rei de Castela, 

observar as pessoas e como se organizavam”.  

 

Depois de casar com D. Filipa, filha do duque de Lencastre, em 1387, e de assinar 

24 anos mais tarde a paz definitiva com Castela, começou a preparar, em segredo, a política 

de expansão marítima planeada pelos seus mais directos colaboradores, Álvaro Pais, João 

das Regras, Nun’Álvares, a própria Rainha e os filhos. A empresa dos descobrimentos 

implicou intensa actividade de informações. Desde logo com o reforço das medidas de 

segredo. Os portugueses procuraram salvaguardar o exclusivo da caravela latina, 

instrumento náutico indispensável para aproveitar e vencer o sistema de agentes físicos à 

superfície dos oceanos e principalmente junto aos litorais. Também procuraram manter 

secretas as cartas de marear, os mapas do mundo, estrangeiros ou portugueses, livros de 

marinharia, astrologia e roteiros. Para além do segredo geográfico, os portugueses 

praticaram a fraude cartográfica130, a qual induziu Cristóvão Colombo a errar nos planos 

para descobrir a Índia. A negociação do Tratado de Tordesilhas, em 2 de Junho de 1494, 

ratificado em 5 de Setembro de 1494, foi o culminar desta “política de segredo, de colheita 

de informações e de deformação dessas mesmas informações.” Na altura da assinatura do 

tratado só os portugueses tinham ideias concretas sobre a realidade geográfica da India, o 

que lhes permitiu uma boa negociação. “Foi a primeira vez e a última que Portugal conduziu 

negociações desfrutando de nítida superioridade em relação à outra parte contratante.” 
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Podemos dizer que os planos de expansão marítima que tiveram o seu epílogo com 

a descoberta do caminho marítimo para a Índia e do Brasil, foram acompanhados por um 

sistema de informações que, embora sem estrutura própria e individualizada, foi orientada 

por uma hábil política de informações e segredo de que D. João II é o obreiri insigne, 

devendo por isso ser considerado o patrono dos serviços de informações 

portugueses, uma vez que em sua vida e na defesa dos superiores interesses 

nacionais, a política de informações atingiu o mais alto grau de aperfeiçoamento e 

eficiência. 

Jaime Cortesão131 refere-se a D. João II como o grande mestre e mais astuto criador 

da política de segredo, sendo esta a sua mais acabada e maquiavélica perfeição. O General 

Pedro Cardoso refere que a partir do reinado de D. Manuel se entra, no tocante às 

informações e à salvaguarda do segredo, num período de decadência que se prolonga até 

aos nossos dias. Durante o reinado de D. Manuel “os homens inteligentes, esclarecidos e 

experientes que aconselharam e auxiliaram D.João II foram marginalizados e refugiaram-se 

na Flandres. Não havia ninguém na Corte com influência sobre o Rei para apreciar com 

espírito crítico a situação e pôr cobro aos excessos. 

 

Mais tarde, com D.João III e a propósito da intolerância com os judeus que o Rei 

procurou espoliar a todo o custo (classe mais opulenta do país), ilustra-se como em certas 

alturas mesmo cortes esclarecidas podem conduzir os negócios do Estado nos limites 

extremos da intolerância e do fanatismo, em ambiente de corrupção, tanto de governantes 

como de eclesiásticos, para servir ambições lesivas dos direitos individuais mais sagrados, e 

que fizeram com que as negociações com a Santa Sé sejam hoje consideradas como um 

exemplo de conduta repugnante”132. Continuamos a precisar de homens e mulheres 

inteligentes, esclarecidos e experientes, como os do tempo de D. João II, para dar fôlego às 

informações como actividade imprescindível para uma boa governação.  

 

A crescente visibilidade das informações nos processos decisórios governamentais 

da generalidade dos Estados tem levado a progressos nos Estudos de Intelligence. Contudo 

em virtude das matérias estudadas serem consideradas muito herméticas, tem havido pouco 

debate interdisciplinar, havendo por isso pouca produção científica sobre os temas da 

intelligence governamental noutros campos disciplinares. Como refere Ambros (2011)133, 
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com excepção da tradição anglo-saxónica, há uma grande lacuna teórica em termos de 

estudos internacionais e ela é muito notória por exemplo no Brasil onde os Estudos de 

Inteligencia são pouco desenvolvidos, “com raros pesquisadores e estudiosos interessados 

neste assunto, que é tão importante tanto para o desenvolvimento estatal brasileiro quanto 

para o seu progresso político democrático.” Em Portugal, há ainda um caminho a percorrer 

nesta matéria, sendo da maior importância a construção de “um corpo teórico consistente e 

científico, com um princípio metodológico robusto” que contribua para o fortalecimento do 

Estado português.” Os sistemas de inteligência são um aparato permanente da máquina 

estatal contemporânea e instrumento de poder necessário para a sobrevivência do Estado 

de Direito e da democracia representativa para qualquer país que se proponha soberano em 

um sistema internacional anárquico e de self-help.”134 

 

II.3. – INTELLIGENCE. ANÁLISE. 

 

As informações estão orientadas para assessorar e reduzir a incerteza em processos 

de decisão que seguem ritmos temporais marcados pelos acontecimentos. A intelligence é 

tradicionalmente descrita como um processo que segue uma série de passos, designados 

como ciclo das informações. Tipicamente, o ciclo começa com requisitos ou necessidades, 

que levam a uma definição do problema de intelligence. Este assume, comummente, a 

forma de uma questão geral, por parte de um cliente de intelligence, ou seja, um 

destinatário. De seguida, temos a fase de planeamento ou direcção, que determina como os 

outros componentes do ciclo vão abordar o problema. Os pesquisadores têm de ser 

orientados para a recolha da informação em falta. Quanto aos analistas, têm de ser 

orientados para “investigar” e realizar um relatório sobre o tema em causa. O ciclo 

prossegue depois para a recolha de informação, nomeadamente open sources intelligence 

(OSINT), signals intelligence (SIGINT) e/ou human intelligence (HUMINT). De seguida, a 

informação tem de ser processada, o material em línguas estrangeiras tem de ser 

processado, os sinais encriptados têm de ser desencriptados. Quanto às respostas 

provenientes de fontes de HUMINT, têm de ser validadas e organizadas num formato de 

relatório. O novo material recolhido e processado tem de ser enquadrado com material 

relevante existente de forma a criar intelligence, na fase da análise. A intelligence finalizada 

tem de ser difundida para o destinatário através de um relatório escrito ou de um briefing, 

concluindo o processo descrito através do ciclo tradicional.  
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Contudo, na prática, o processo de intelligence não funciona exactamente de acordo 

com um ciclo. A própria compartimentação do processo inerente ao ciclo implica formalismo 

e previsibilidade, constituindo, desde logo, uma vulnerabilidade face ao oponente. A 

distância face ao decisor político exclui-o, na prática, do processo, provocando 

desconhecimento e perspectivas divergentes dos Serviços, em vez de uma desejável 

articulação entre ambos, tendo em consideração o propósito do próprio trabalho de 

intelligence. O ideal de linearidade para a resolução de problemas não corresponde ao 

processo cognitivo subjacente. Consequentemente, também as diferentes fases do ciclo 

tradicional ocorrem daquela forma sequencial. Robert Clark (2004)135 resume esta situação 

dizendo que o ciclo tradicional de informações pode descrever adequadamente a estrutura e 

funcionamento da comunidade de informações, mas não descreve o processo de 

intelligence. Num contexto de maior importância das tecnologias de informação (TI), o ciclo 

tradicional pode ser até menos importante. 

 

Neste sentido, a alternativa ao ciclo tradicional passa por envolver todos os 

participantes, incluindo os destinatários, como parte do processo de intelligence, para além 

dos pesquisadores, processadores, analistas e aqueles que planeiam e constroem sistemas 

para os apoiar. Este modelo alternativo, conhecido como target-centric approach, passa 

assim pela orientação para o alvo ou objectivo, em que todos contribuem, emergindo assim 

uma visão partilhada e mais precisa da realidade considerada. Este processo, ao contrário 

do ciclo tradicional, não é linear, mas antes em rede. Assim, os destinatários, que têm 

problemas operacionais, conseguem ver o estado actual do conhecimento acerca do alvo e 

identificar a informação em falta.  

 

Paralelamente, os analistas, em colaboração com os pesquisadores, e com os quais 

partilham a mesma visão, traduzem as suas necessidades em gaps de informação ou 

requisitos de informação, que os pesquisadores deverão resolver. Por seu turno, estes 

últimos, ao obter a informação necessária, incorporam-na na imagem partilhada acerca do 

alvo. A partir daqui os analistas extraem actionable intelligence, ou seja, intelligence com a 

qual é possível agir, nomeadamente tomar decisões e fornecem-na aos destinatários, os 

quais, por seu lado, podem introduzir o seu conhecimento nessa mesma visão partilhada, 

bem como adicionar novas necessidades de informação. Como refere Robert Clark o 

imaginário popular, quando se fala de intelligence, é a parte da recolha de informações 

através de operações popularizadas em filmes de acção.  
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O analista de informações, que está nos bastidores e não é herói destes filmes é 

aquele que tem que pôr a máquina a funcionar para resolver os problemas iniciais que 

desencadeiam o ciclo das informações. Apesar da recolha ou pesquisa de informações 

ser a parte de que mais se fala, as falhas atribuídas à intelligence assentam 

normalmente em análises desadequadas ou inexistentes136. As informações destinam-

se a reduzir as incertezas num conflito, tido este como qualquer competição com duas ou 

mais partes resultante de interesses divergentes. O conflito pode ir desde a competição 

amigável até ao conflito armado. Reduzir incerteza exige que os serviços de informações 

obtenham informação do adversário, facto de depois de analisados possam ser usados na 

decisão estratégica ou no planeamento operacional. Porque as informações estão 

intrinsecamente ligadas ao conflito de interesses, elas servem de suporte para o 

planeamento militar, as negociações diplomáticas e comerciais e a acção policial. 

 

As informações estão sempre focadas num alvo, um problema sobre o qual os 

destinatários precisam de obter respostas. O que distingue estas informações, que em parte 

podem ser obtidas em fontes abertas, é que elas se destinam a suportar operações, ou seja 

destinam-se a desencadear uma acção. Assente num critério temporal, podemos distinguir 

entre informações estratégicas e informações tácticas137, sendo as primeiras as que lidam 

com assuntos de longo prazo e as segundas com assuntos que requerem uma acção 

imediata. Nas informações estratégicas, o analista investe muito tempo na construção do 

modelo que é mais complexo que aquele que é usado para as informações tácticas, 

incluindo estruturas políticas, alianças de opositores, perfis de líderes e avaliações das 

capacidades tecnológicas dos adversários. São exemplos de informações estratégicas as 

informações para o controlo de tratados de redução de armamento, de suporte ao 

planeamento estratégico das empresas, de apoio à política industrial nacional, de protecção 

dos recursos naturais e energéticos e de apoio a acções de manutenção da paz. 

 

As informações tácticas implicam um processo muito rápido e que se possa ancorar 

em algum modelo já existente – criado na fase de informação estratégica – no qual se vá 

acrescentando os novos elementos para refinar o modelo e extrair conclusões para serem 

difundidas em tempo útil. No nível táctico, um comandante militar não quer já saber as 

características do carro de combate, ele já o sabe, mas precisa de saber onde está e para 

onde vai. Neste nível, um diplomata não está preocupado com a estratégia negocial, mas 
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sim com as reacções prováveis dos seus opositores às suas iniciativas diplomáticas. O 

polícia, neste nível não está preocupado com a organização terrorista, mas sim em saber 

onde se reúnem os terroristas e quando podem estar preparados para cometer atentados. 

 

Também se podem dividir as informações em informações correntes e profundas. As 

primeiras são semelhantes às notícias de imprensa e as segundas a trabalhos 

académicos138. Ambas são necessárias para os governantes, se bem que estes tendam a 

valorizar mais as informações correntes porque são estas que lhes dão vantagens 

imediatas. Contudo estas necessitam de um suporte credível que tem subjacente um 

modelo de longo prazo das informações estratégicas. O processo de elaboração de 

informações tem implícita a escolha da melhor abordagem para resolver o problema 

colocado, o target. O analista depois de receber todo o material recolhido, processado e 

tratado tem que elaborar cenários, ou hipóteses sobre o problema colocado e avaliar 

possíveis respostas para o mesmo. Se o decisor político que recebe o produto final não 

entender o processo descrito não consegue sugerir orientações para adequar o produto final 

às necessidades, podendo gerar-se um vazio entre ambos. O Target centric approach 

pretende ser uma evolução do tradicional ciclo das informações, com fases 

compartimentadas, para um processo colaborativo entre os diversos intervenientes, 

incluindo o decisor político. Como refere Robert Clark todos os problemas típicos da 

intelligence são sistemas, muitos dos quais complexos. As redes de droga ou as redes 

terroristas são sistemas complexos porque são dinâmicos e não lineares, não podendo ser 

descritos por diagramas simples e estáticos. 

 

Uma entidade geográfica não é um sistema. Um país é um conceito demasiado 

abstracto para ser considerado um sistema, não tem estrutura função ou processo apesar 

de conter em si muitos sistemas. O governo de um país já é um sistema porque tem uma 

estrutura, funções e processos139. Ao analista pede-se que consiga fazer a sua rede com os 

pesquisadores, analistas e destinatários para neutralizar a rede-alvo (com pessoas, locais, 

coisas e organizações). Os analistas responsáveis por avaliar capacidades de forças aéreas 

estrangeiras, empresas concorrentes, redes de tráfico de droga e redes terroristas têm que 

ser capazes de construir essa visão de rede de interdependências desses sistemas.    

 

Os produtos de informações podem assumir várias formas, podendo os analistas ser 

chamados a produzir uma delas ou todas em conjunto: 
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 Informações correntes – dirigidas aos eventos do dia-a-dia e disseminadas 

diariamente e também aquando da criação de task forces para situações de crises. 

As correntes podem assumir a forma de relatórios, memorandos ou briefing diários; 

 

 Inteligência de estimativa ou Estimative Intelligence, conceito de Sherman 

Kent140 que os brasileiros traduzem para inteligência de estimativa e que é o produto 

dirigido aos dirigentes políticos do mais alto nível governamental “sobre entidades 

estrangeiras, actores estatais ou outros transnacionais, que causam uma ameaça 

real ou potencial aos interesses ou segurança do Estado. Um produto estimativo 

parte de dados recolhidos por todo o sistema governamental para, de seguida, rumar 

ao desconhecido, avaliando as forças actuantes sobre a questão e especular sobre 

as prováveis linhas de acção do adversário. A sua produção envolve toda a 

comunidade de inteligência, assim como especialistas externos, tornando-se no mais 

completo e competente julgamento que um sistema de inteligência pode produzir; 

 

 Informações básicas – Contêm dados biográficos, geográficos, militares e 

económicos, demográficos, sociais e políticos. Por exemplo, ordens de batalha, 

monografias, estudos, sumários; 

 

 Warning intelligence - destinada a chamar a atenção para ameaças que requerem 

acção policial; 

 

 Informações de apoio às operações - destinadas a suportar o planeamento e a 

condução de operações; 

 

 Informações científicas e técnicas141 - avaliam as características e os 

desenvolvimentos tecnológicos estrangeiros, incluindo sistemas de armas. É o que 

se passa com avaliações dos programas de armas nucleares. 

 

O mundo envolvente em que trabalha o analista de informações alterou-se 

radicalmente desde o fim da guerra fria, momento até ao qual a principal dificuldade era 

obter informação do adversário, já que ambos os blocos eram fechados um para o outro. 

Não havia e-mails nem telemóveis. No Séc. XXI, o analista, que aparentemente se poderia 

                                                 
140

 Kent, Sherman.  Words of Estimated Probability, Studies in Intelligence (Washington, D.C.: Booklife, 
2008) and “A Crucial Estimate Relived”, Studies in Intelligence 36, (1964): pp. 111-119. 
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Helena Cristina Rêgo                                                                                                            A Inteligência dos Estados  

72 
 

pensar ter a sua missão facilitada, tem-na, ao invés, dificultada devido ao excesso de 

informação e à complexidade do mundo142. A análise de informações obriga a que o analista 

seja capaz de memorizar experiências, usar imaginação para aplicar utilmente as 

experiências adquiridas, ter capacidade de se adaptar às novas situações e resolver os 

obstáculos que surjam à concretização dos seus fins, com a escolha dos processos 

adequados e evitar erros resultantes dos desvios cognitivos ocorridos nos processos de 

percepção, raciocínio143, uma das causas geradoras de erros nas análises de informações. 

 

Estruturemos, então, o nosso raciocínio em torno destes vectores principais: 

1. Tem que ser capaz de memorizar experiências, aprendendo com o passado, e, 

neste sentido, fazer valer todos os conhecimentos adquiridos. 

2. Dada a imprevisibilidade do futuro tem de usar imaginação para aplicar utilmente as 

experiências e conhecimentos adquiridos. 

3. Resolver os obstáculos que surjam à concretização dos seus fins, com a escolha 

dos processos adequados, o que implica estar a par de todas as evoluções e ser 

flexível e adaptativo. 

4. Evitar erros resultantes dos desvios cognitivos ocorridos nos processos de 

percepção, raciocínio144, uma das causas geradoras de erros nas análises de 

informações. 

 

II.3.1. - MEMORIZAR EXPERIÊNCIAS “APRENDENDO COM O PASSADO”. 

 

Viver apenas no presente é como entrar numa sala a meio de uma conversa145, 

teremos alguma dificuldade em perceber o que se passa e podemos tirar conclusões 

erradas. Apesar de não bastar olhar o passado para prospectivar o futuro é importante 

termos consciência de que há factores que se mantêm quando se trata de analisar a 

sobrevivência das nossas sociedades. A História é um guia muito importante. Neste 

contexto achámos pertinente trazer à colação uma obra recente intitulada “Colapso” já que 

verificámos que os critérios utilizados por Jared Diamond (2005) para compreender a razão 

do colapso de diversas civilizações passadas se podem aplicar no presente. Na noção de 

segurança do Estado está implícita a sobrevivência do mesmo.  
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 Hedley. op. cit., p. 215. 
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 Betts, Richard. Enemies of intelligence, apud Cepik & Ambros.  
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 Idem.  
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 Porter, Burton F.. (2002). Fundamentals of Critical Thinking. (p. 303). New York: Oxford University 
Press. 
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 “O mundo já não enfrenta o risco circunscrito de um colapso isolado como o 

da ilha da Páscoa ou o dos Maias. Pelo contrário, as sociedades actuais estão tão 

interligadas, que o risco que enfrentamos, é o de um declínio a nível global.146”. Arnold 

Toynbee (1969)147, a propósito do colapso das civilizações, referia ser este um problema 

quase tão óbvio como o da génese das mesmas. Enumerava, em 1969, vinte e oito 

civilizações, das quais dezoito estão mortas e sepultadas. Das dez sobreviventes, entre as 

quais a ocidental, referia algumas em agonia, como a dos polinésios, a dos nómadas e a 

dos esquimós e as outras prestes a ser aniquiladas pela nossa. De uma forma clara, referia 

que uma das mais nítidas características da desintegração é um fenómeno de declínio e 

queda da última fase, quando uma civilização a desintegrar-se tenta uma prorrogação, 

submetendo-se a uma violenta unificação política num Estado universal. Como exemplo 

clássico, refere-se ao Império Romano em que a sociedade helénica foi violentamente 

abrangida no penúltimo capítulo da sua vida. “Se olharmos para civilizações vivas diferentes 

da nossa vemos que o corpo principal da cristandade ortodoxa já esteve como Estado 

universal sob a forma de Império otomano; o ramo da cristandade ortodoxa russa num 

Estado universal da Moscóvia e Novgorod; a civilização hindu teve o seu Estado universal 

no Império Mughal e no seu sucessor, o Raj britânico; o corpo principal da civilização do 

Extremo Oriente no Império Mongol e a sua ressurreição na mão dos manchus; e o ramo 

japonês na estrutura do Tokugawa Shogunato. Como para a sociedade islâmica referia já 

então, podemos talvez descobrir um aviso ideológico de estado universal do movimento 

pan-islâmico”. 

 

Todas as civilizações vivas decaíram com excepção da nossa mas, segundo 

Toynbee, já na década em que escreveu o livro se tinha entrado na “época de 

perturbações”. Para este autor, a queda das civilizações resume-se em três pontos: perda 

de poder criador na minoria; recuo correspondente de mimese na maioria, perda 

consequente de unidade social na sociedade como um todo. De seguida, o autor discorre 

sobre a causa da queda das civilizações. “É perene a fraqueza humana atribuir o seu 

próprio malogro a forças incontroláveis”. Spengler refere, neste contexto, que toda a 

civilização passa pelas mesmas idades do ser humano, sendo inevitável a senescência. 

Outra teoria determinista refere a degenerescência dos seus indivíduos ao longo das 

gerações. Refere-se ainda à teoria cíclica da história traduzida no “Plus ça change plus c’est 

la meme chose”. E refuta todo o determinismo, afirmando que “as civilizações mortas não 

morreram por destino ou pelo uso da natureza e portanto a nossa civilização viva não está 
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 Diamond, Jared. (2005). Colapso. Ascensão e Queda das Sociedades Humanas. Lisboa: Gradiva. 
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condenada inexoravelmente a juntar-se à maioria da sua espécie. “Vive em nós a divina 

centelha do poder criador, e se nos for dada a graça de inflamá-la, nem as estrelas em seu 

curso poderão impedir o nosso esforço de atingir o alvo da tentativa humana”148. 

 

A propósito do colapso de civilizações, Brzezinski (1997)149 aponta três grandes 

causas para o colapso do Império Romano: 

i. Ter-se tornado grande demais para ser governado a partir de um só centro e ter-se 

dividido em Oriental e Ocidental o que destruiu o carácter monopolístico do poder 

(decadência cultural); 

ii. O período prolongado de orgulho arrogante ter gerado uma cultura hedonista que 

gradualmente enfraqueceu o desejo de grandeza da elite política (divisão política); 

iii. Inflação persistente que levou a sacrifícios sociais (enfraquecimento económico). 

 

Também o declínio e queda dos diversos impérios chineses (que emergiram quase 

contemporaneamente com o Império Romano, sem terem consciência de tal) foi sobretudo 

devido a factores internos. Os mongóis e, mais tarde, os bárbaros prevaleceram devido ao 

cansaço interno, decadência, hedonismo, perda económica, bem como falta de criatividade 

militar. É assustador tomar consciência das hecatombes que ocorreram em várias grandes 

civilizações do passado. Recorrendo ao trabalho de Jared Diamond, citaremos seis casos: 

i. A Ilha da Páscoa; 

ii. As Ilhas Pitcairn e Henderson; 

iii. Os Anasazi150; 

iv. Os Maias; 

v. Os Viquingues; 

vi. A Gronelândia nórdica: os inuit151 e os nórdicos. 
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 Toynbee, op. cit., p. 221. 
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 Brzezinski, Zbigniew. (1997). The Grand Chessboard. (p. 12). New York: Basic Books.  
150

 Os anasazi (ah-nuh-sah-zee) eram um antigo povo indígena norte-americano que viveu onde fica 
hoje Four Corners, nos Estados Unidos, cerca de 1200 a.C. A sua civilização deixou vários monumentos 
litúrgicos em diferentes locais, dos quais dois foram considerados património da humanidade, pela Unesco. A 
civilização dos anasazi desapareceu completamente antes dos europeus terem chegado à América. Não se sabe 
como se auto-intitulavam os anasazi e qual a sua conexão étnica com os povos modernos. Este nome, que 
significa”antigos inimigos” era o nome que os contemporâneos lhes davam. Os índios usam hoje a palavra 
Hisatsinom porque consideram a palavra anasazi desrespeitosa. Sob a designação anasazi, os historiadores 
agrupam algumas culturas similares que residiram na mesma zona, como os hohokam, os mogollon e os pataya, 
que desapareceram todas antes do séc. XVI. 

151
 Povo também conhecido como esquimós, se bem que eles próprios considerem o termo ofensivo. 

Inuit significa na língua inutktitut “o povo”.Vivem na terra gelada do Árctico e há um século atrás viviam de forma 
muito diferente da actual porque não havia praticamente contacto com os europeus. Estes só se deslocavam 
àquelas paragens para caçar baleias, situação que mudou depois do fim da II Guerra Mundial. A invenção dos 
aeroplanos tornou mais acessível o Árctico e foram feitos diversos povoados em torno da criação de bases 
aéreas e estações de radar para exercer controlo sobre nações inimigas. A criação de escolas e centros de 
saúde nestes novos povoados espalharam novas tradições. As melhores condições de vida levaram ao aumento 
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O que leva algumas sociedades a cometerem erros até se autodestruírem? Esta é a 

pergunta que nos assola quando olhamos para os templos abandonados de Angkor Wat, as 

cidades maias engolidas pela selva, ou as estátuas da ilha da Páscoa. Poderá isto 

acontecer-nos? Que decisões devem ser tomadas para o evitar ? O professor de Geografia 

da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, Jared Diamond (2005) no seu livro 

“Colapso”152, recorre a uma série de narrativas histórico-culturais nas quais identifica um 

padrão fundamental de catástrofe. Trata-se de uma chamada de atenção, não determinista, 

para os riscos de colapso ambiental e para a importância de tomar em conta diversos outros 

factores, que não só os ambientais, para explicar os colapsos de várias sociedades. As 

respostas que as sociedades encontram para os seus problemas são fundamentais e isso 

explica que as mesmas causas não desencadeiem os mesmos efeitos. As respostas de uma 

sociedade dependem das suas instituições políticas, económicas, sociais e culturais. Esta 

afirmação é de uma enorme importância, apesar da sua simplicidade. Por exemplo, 

problemas de desflorestação surgiram em muitas sociedades do passado (as terras altas da 

Nova Guiné, o Japão, Tikopia, e Tonga) que desenvolveram com êxito uma boa gestão 

florestal e continuaram a prosperar, enquanto a ilha da Páscoa, Mangareva e os nórdicos da 

Gronelândia não conseguiram desenvolver uma boa gestão florestal e entraram em colapso. 

 

De acordo com o mesmo autor, as sociedades fracassam por quatro ordens de 

razões: 

i. Por não conseguirem prever um problema (importância da previsão); 

ii. Quando o problema surge e não o detectam (incompreensão do que vai 

acontecendo e não é visível - “o que não sabemos que não sabemos”); 

iii. Quando o detectam, mas não tentam resolvê-lo; 

iv. Quando, apesar de o tentarem resolver, não o conseguem. 

 

II.3.2. - GERIR A IMPREVISIBILIDADE DECORRENTE DOS DESAFIOS QUE 

SE COLOCAM À SEGURANÇA DOS ESTADOS 

 

Nos últimos anos o conceito de segurança nacional expandiu-se, deixando de se 

reduzir à segurança da integridade territorial e à independência política. Pelo contrário, as 

                                                                                                                                                         
da população e tornou-se impossível sobreviver só da caça. Na década de 60 muitos inuits tinham-se mudado 
para cidades à procura de melhores condições de vida. 
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ameaças ditas não tradicionais, ou seja não envolvendo os exércitos, começaram a ter uma 

importância crescente. 

Nayef Al-Rodhan (2009) identifica onze desafios-chave para a segurança nacional no 

séc. XXI:153 

i. Alteração das estruturas de poder global (influência crescente de corporações 

multinacionais), falência de Estados e conflitos regionais, tribais e religiosos; 

ii. Implicações securitárias do crescimento populacional, migração e fluxos de 

refugiados; os três desenvolvimentos podem conduzir à redução de recursos locais, 

tensões sociais e conflitos étnicos; 

iii. A revolução da Informação e a Segurança Nacional: novas tecnologias de 

comunicação e informação podem ser usadas de forma perversa contra os Estados 

através da guerra da informação e dos ciberataques e como ferramenta do 

terrorismo internacional e das actividades criminosas; 

iv. Interacções Transculturais: a intensificação destas devido à globalização; 

v. Clivagens económicas crescentes e Segurança energética: a pobreza persistente, a 

contínua crescente desigualdade económica entre a população mundial que levará à 

instabilidade, violência crescente dentro e entre Estados, colapso económico 

nacional e instabilidade económica global. A distribuição geográfica dos recursos 

energéticos finitos fará aumentar as lutas entre Estados importadores de energias 

que quererão o controlo e influência dos territórios ricos em energia; 

vi. Crime Organizado Transnacional, o qual pode minar o desenvolvimento económico 

de um Estado e a estabilidade política interna, assim como promover a violência; 

vii. Actores Não Estatais, Terrorismo e Guerra assimétrica (Asymmetrical Warfare): 

ameaças à estabilidade dos Estados colocada por grupos intra-estatais e terroristas 

internacionais usando meios de guerra não convencionais e violência contra civis; 

viii. Proliferação de Armas de Destruição em Massa (WMD) e armas convencionais 

pequenas colocam ameaças ao Estado e ao sistema internacional; 

ix. Privatização da Segurança: o crescente uso de empresas de segurança privada 

pelos Estados pode levar o Estado a enveredar por opções menos transparentes; 

x.  Saúde, Doenças e Biosegurança: países afectados por epidemias enfrentarão 

declínio económico, instabilidade, tensões sociais e políticas e conflitos; 
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xi. Segurança ambiental: a degradação ambiental e a poluição, a subida do nível do mar 

resultante do aquecimento global que pode tornar algumas zonas inabitáveis. A 

perda de condições de vida em certas regiões poderá gerar refugiados ambientais e 

o aumento de conflitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Princípio de segurança de soma múltipla 

Fonte: Nayef R.F. Al-Rodhan, Neo-statecraft and meta-geopolitics: Reconciliation of Power, Interests and Justice 
in the 21

st
 Century, p. 131 
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“Num mundo globalizado, a 
segurança não pode mais ser 
pensada como um jogo de 
soma nula, envolvendo, 
somente, os Estados. Em vez 
disso, a segurança global 
apresenta cinco dimensões, 
que incluem a segurança 
humana, ambiental, nacional, 
transnacional e transcultural e, 
logo, a segurança global e a 
segurança de qualquer Estado 
ou cultura não pode ser 
alcançada sem uma boa 
governança em todos os níveis, 
que garanta segurança através 
de justiça para todos os 
indivíduos, Estados e culturas”. 
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II.3.2.1. - FENÓMENOS QUE IRÃO ALTERAR O EQUILÍBRIO DE PODER 

DOS ESTADOS 

 

II.3.2.1.1. - CRISES RESULTANTES DOS PROBLEMAS AMBIENTAIS 

 

Desfechos desagradáveis para os problemas ambientais abundam tanto no mundo 

moderno como no antigo e incluem: “Os recentes genocídios no Ruanda, no Burundi, e na 

ex-Jugoslávia; a guerra civil ou a guerrilha no Sudão, nas Filipinas e no Nepal, e no antigo 

território dos Maias; o canibalismo na pré-história das ilhas da Páscoa e Mangareva e entre 

os antigos Anasazi; a fome em muitos países africanos modernos e na pré-história da ilha 

da Páscoa; a epidemia de HIV que alastra em África e, incipientemente noutros lugares; e o 

colapso do governo na Somália, nas ilhas Salomão e no Haiti contemporâneos, e entre os 

antigos Maias”. “É porém duvidoso que o mundo desenvolvido possa manter o seu estilo de 

vida isoladamente, face a vagas desesperadas de imigrantes em fuga de países do terceiro 

mundo em colapso, em números muito superiores aos actuais”154. 

 

Enquanto escrevemos estas linhas, vagas de imigrantes do Norte de África chegam 

à Europa em consequência das quedas dos regimes ditatoriais155. O autor que temos vindo 

a referir recorda como na Gronelândia, a herdade da Catedral de Gardar e o seu esplêndido 

estábulo sucumbiram submergidos por uma multidão de nórdicos oriundos de explorações 

mais pobres, onde todo o gado tinha morrido de fome ou sido consumido. “Uma das 

principais lições a retirar dos colapsos dos Maias, dos Anasazi, dos ilhéus da Páscoa e de 

outras sociedades do passado (assim como do recente colapso da União Soviética) é que o 

acentuado declínio de uma sociedade pode começar apenas uma década ou duas depois 

de essa sociedade atingir o seu auge, em termos de população, riqueza e poder”. Sob este 

aspecto, as trajectórias das sociedades diferem do percurso de vida dos indivíduos que 

entram em declínio depois de uma senescência prolongada. A razão é simples: o apogeu 

em termos de população, riqueza, consumo de recursos e produção de resíduos implica um 

impacto ambiental máximo, que se aproxima do limite em que se ultrapassam os recursos 

disponíveis”. 
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 Diamond, Jared. op. cit. 
155

 Sobretudo a Itália. 
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Figura 3 - Mapas de Pontos Críticos
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As alterações climáticas e os desastres naturais associados exponenciarão as 

ameaças estratégicas que já enfrentamos. A desertificação e a escassez de água em muitos 

países africanos e do Médio Oriente, em constante aumento dado o crescimento 

populacional, aumentará a emigração para a Europa e continuará a gerar fenómenos de 

radicalização pelo contraste dos níveis de vida. Também alguns países BRIC, como a Índia 

e a China serão muito afectados por esta ameaça, sendo que no primeiro caso o aumento 

do nível das águas nas zonas costeiras levará a grandes fluxos migratórios internos e no 

segundo caso a desertificação e os fluxos migratórios internos minarão a estabilidade do 

país. 

 

II.3.2.1.2. - DESFLORESTAÇÃO 

 

A desflorestação foi um dos principais factores que levou ao colapso de sociedades 

do passado descrito por Jared Diamond. De acordo com o mesmo, mais de metade da 

superfície original de florestas do planeta foi já convertida para outros usos e, às actuais 

taxas de conversão, um quarto das florestas que restam serão convertidas nos próximos 50 

anos. As florestas representam para nós não só matérias-primas como os chamados 

serviços de ecossistema, como a protecção das bacias hidrográficas, a protecção do solo 

contra a erosão, etapas essenciais do ciclo da água, que condiciona as chuvas, e habitat 

para a maior parte das espécies animais e vegetais terrestres. Para além dos riscos de 

incêndios sempre que se altera a estrutura da floresta. 

 

II.3.2.1.3. - PERDA DA BIODIVERSIDADE 

 

Outros habitats naturais estão a ser destruídos, em maior percentagem que as 

florestas, como é o caso das zonas húmidas originais, cuja importância decorre da influência 

que estas zonas têm na manutenção da qualidade das reservas de água e na pesca de 

água doce, comercialmente importante, bem como na pesca marítima (que depende das 

zonas húmidas de mangal, habitat da fase juvenil de muitas espécies de água salgada). 

Devido à crescente utilização de dinamite como método de pesca, à sobrepesca dos 

grandes peixes herbívoros (que normalmente comem as algas), geradora de crescimento 

excessivo de algas nos recifes, e ao crescente escoamento de poluente e sedimentos 

provenientes de recém-convertidas terras agrícolas resultantes de desflorestação, cerca de 
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um terço dos recifes de coral foram já gravemente danificados e cerca de metade dos 

restantes serão destruídos até 2030, a manterem-se as actuais tendências157. 

 

Grande parte das proteínas consumidas na alimentação humana é proveniente de 

peixes e crustáceos. Cerca de dois mil milhões de pessoas, na maioria pobres, dependem 

do mar. Cada vez mais peixes e crustáceos são produzidos em aquacultura, que se bem 

que menos dispendiosa produz resíduos poluidores. A este propósito o Global Future Forum 

(think tank) em colaboração com os serviços de informações do Canadá, organizou uma 

conferência em 24-25JAN11 subordinada ao tema da dimensão securitária do sistema 

alimentar global (“Ownership, Vulnerability and Acess”). Apresentaram a segurança 

alimentar na conferência de 3 grandes vectores globais, que estão em mutação: geofísico, 

geoeconómico e geopolítico. Todos eles influenciados pela segurança alimentar no sentido 

da garantia da suficiência de alimentos para cada Estado.  

 

Uma percentagem significativa das espécies, populações e diversidade 

genética já se perdeu e o que resta perder-se-á dentro dos próximos 50 anos. Os 

grandes animais comestíveis ou as plantas com frutos comestíveis ou boa madeira têm 

grande valor para nós. As Ilhas de Páscoa e Henderson são exemplos de sociedades que 

se prejudicaram ao exterminarem estas espécies. Também as pequenas espécies 

aparentemente insignificantes se desaparecerem podem ter graves consequências para 

nós. São inúmeros os exemplos, desde os vermes, que regeneram o solo às abelhas que 

polinizam as flores gratuitamente158. 

 

II.3.2.1.4. - EROSÃO DOS SOLOS 

 

O solo das terras agrícolas está a ser erodido pela água e pelo vento a taxas entre 

10 e 40 vezes superiores às taxas de formação de solo em terra florestada, o que se traduz 

numa perda efectiva de solo. Também as práticas agrícolas que incluem a salinização e a 

própria eliminação de nutrientes que a agricultura acarreta, em velocidade muito superior à 

sua reposição pela meteorização da rocha subjacente, a acidificação do solo ou pelo 

contrário a sua alcalinização levaram a que 20% a 80% das terras agrícolas do mundo 

tenham ficado seriamente danificadas. Os problemas do solo também contribuíram no 

passado para o colapso de algumas sociedades. Diremos, ainda, que há já Estados que, 
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 Diamond. op. cit.. p. 564. 
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 Idem, p. 565. 
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conscientes deste empobrecimento das terras, procuram terras férteis noutros países. No 

futuro, faltarão as terras férteis.  

 

II.3.2.1.5. - FONTES DE ENERGIA 

 

As maiores fontes de energia para as sociedades industriais são os combustíveis 

fósseis: petróleo, gás natural e carvão. Estima-se que as reservas destes combustíveis não 

durem mais que algumas décadas e que o custo da sua extracção seja cada vez mais caro 

pelo facto das suas reservas estarem em maior profundidade. Daí a importância das 

energias alternativas. O uso de energia fóssil provoca consequências graves no longo 

prazo, em termos climáticos, o que por sua vez exacerbará a escassez de água e alimentos 

e consequentemente conduzirá a vagas migratórias159. 

 

II.3.2.1.6. - ACESSO A ÁGUA POTÁVEL 

 

A maior parte da água doce do mundo contida em rios e lagos está já a ser utilizada 

para irrigação, consumo doméstico e industrial. Os aquíferos subterrâneos estão a ser 

consumidos a taxas superiores às da sua reposição, o que leva à sua redução. Pode obter-

se água doce a partir da dessalinização da água do mar mas além de ser caro, o próprio 

transporte é dispendioso. Mais de 1000 milhões pessoas do mundo não têm acesso a fontes 

de água potável seguras160. Os Anasazi e os Maias foram algumas das sociedades do 

passado afectadas por problemas de escassez de água. 

 

A escassez de água é uma preocupação crescente para muitas regiões do mundo, 

estimando-se que pelo ano de 2025 mais de 3.5 biliões de pessoas viverão em zonas com 

problemas de escassez de água161. Uma das formas de solucionar o problema é 

dessalinizar a água do mar, designadamente através da energia nuclear, que acautelando a 

necessidade do seu controlo, é menos poluidora. 

 

II.3.2.1.7. - CAPACIDADE FOTOSSINTÉTICA 

 

                                                 
159

 Podesta, J. & Ogden, P. “The Security Implications of Climate Change”, The Washington Quarterly, 

Vol 31, Nº 1 “Winter. 2007-8”: p. 116. 
160

 Diamond, op. cit., p. 567. 
161

 Science Daily, “Could Nuclear Power Be the Answer to Fresh Water?” apud Nayef Al-Rodhan, op. 
cit.. 
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De acordo com Jared Diamond, a humanidade consumirá de forma crescente e 

desproporcionada a capacidade fotossintética da terra, de tal forma que, em breve, se 

esgotará. Poderia parecer que essa capacidade é infinita e que, como tal, também seria 

infinita a capacidade das sementes crescerem, mas nos últimos 20 anos, percebeu-se que 

tal não é o caso. O primeiro cálculo do tecto fotossintético, realizado em 1986, estimava que 

o homem já tinha usado162, desviado ou desperdiçado163cerca de metade da capacidade 

fotossintética da terra. Dado o aumento populacional, as projecções apontavam para a 

utilização de toda a capacidade fotossintética na metade deste século, ou seja, a maior 

parte da energia solar será gasta para propósitos do homem e pouca será deixada para 

suportar o crescimento das florestas164. 

 

II.3.2.1.8. - PRODUTOS QUÍMICOS TÓXICOS 

 

Depois da publicação do livro Silent Spring, de Rachel Carson, publicado em 1962, 

tomou-se consciência dos efeitos nefastos dos insecticidas, pesticidas e herbicidas sobre os 

animais e, desde então, percebeu-se que as consequências mais negativas eram mesmo 

para o próprio homem. Os metais, como o mercúrio, os produtos químicos ignífugos, os 

fluidos refrigerantes, os detergentes e os componentes dos plásticos que ingerimos nos 

alimentos, respiramos e bebemos na água provocam malformações perinatais, atraso 

mental, danos no sistema imunitário e reprodutor. Pensa-se que são causadores do 

acréscimo de infertilidade. 

 

II.3.2.1.9. - ESPÉCIES ALÓCTONES 

 

Estas espécies transferidas de um local de origem para o outro onde não existiam 

devastam as populações de espécies autóctones, eliminando-as por competição. Estas 

situações são geradoras de inúmeros prejuízos conhecidos: as pragas e agentes 

patogénicos de árvores, culturas e animais, que eliminaram castanheiros jacinto-de-água 

que entope os cursos de água, o mexilhão-zebra que obstrui centrais hidroeléctricas, as 

lampreias que destruíram a pesca nos Grandes Lagos americanos. Também no passado 

foram os ratos introduzidos nas ilhas da Páscoa e Henderson e noutras ilhas do Pacífico 
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 Por exemplo, em culturas, plantações de árvores e campos de golfe. 
163

 Por exemplo, luz que incide sobre estradas e edifícios de betão. 
164

 Esta asserção é alvo de algumas críticas, como é o caso das de Daniel Tauro, ambientalista belga 
que não concorda com Diamond. 
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que contribuíram para a extinção da palmeira da ilha da Páscoa, ao roerem as suas nozes, 

comerem os ovos e as crias das aves dessas ilhas. 

 

II.3.2.1.10. - GASES ATMOSFÉRICOS 

 

As actividades humanas produzem gases que provocam danos na camada de ozono 

ou causam efeito de estufa, contribuindo para o aquecimento global. 

 

II.3.2.1.11. - O DEGELO DO ÁRCTICO  

 

Com o degelo do árctico causado pelo aquecimento global, o qual por sua vez 

provocará maior aquecimento, prevê-se que em menos de uma década o oceano Ártico seja 

navegável165. Tal facto terá grande impacto na indústria naval e encurtará a distância entre a 

Europa e o Sudeste Asiático e entre a costa oeste dos EUA e a Europa. Por outro lado, a 

riqueza de recursos dessa região inacessíveis devido ao gelo gerarão disputas entre os 

Estados adjacentes – os cinco poderes do Árctico. O Árctico cobre 30 milhões de 

quilómetros quadrados, ou seja 1/6 da massa da Terra, e cerca de 4 milhões de habitantes, 

que incluem muitas comunidades indígenas. Não havendo Direito Internacional Público que 

regule o modo como esta região poderá ser governada, as disputas tenderão a prolongar-se 

no tempo. 

 

II.3.2.1.12. - IMPACTO DAS PESSOAS NO AMBIENTE 

 

Todos nós comemos, consumimos recursos e geramos resíduos o que significa que 

há um impacto ambiental. Este impacto não é igual na Europa, no Japão, nos EUA ou no 

Terceiro Mundo. Em média, cada cidadão consome trinta e duas vezes mais recursos e 

produz trinta e duas vezes mais resíduos do que um habitante do Terceiro Mundo. Contudo, 

as populações de baixo impacto ambiental, que desejam alcançar um estilo de vida 

semelhante ao do Mundo desenvolvido e os que imigram para conseguir esse estilo de vida 

fazem aumentar o impacto ambiental. “Porém, ninguém nos governos dos países 

desenvolvidos está disposto a reconhecer a impossibilidade deste sonho: um mundo em que 

a vasta população dos países em desenvolvimento atingisse e mantivesse os actuais níveis 
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 CNN, “Melting Arctic Shows Need for Climate Pact, Group Says”, apud Al-Rodhan, Nayef. Idem. 



Helena Cristina Rêgo                                                                                                            A Inteligência dos Estados  

85 
 

de vida dos países desenvolvidos não seria sustentável”166. A questão é conseguir uma 

solução de compromisso: melhorar o nível de vida dessas pessoas sem com isso provocar 

uma redução a nível global. 

 

O factor humano é assim fundamental. Recordamo-nos, neste contexto, das palavras 

do Professor Luís Fontoura, a propósito do pensamento geopolítico do general brasileiro, 

Meira Mattos, quando refere que, com ele, o Homem nos surge como dado angular da 

geopolítica, sendo isto o mais original da sua obra. De um modo geral, o homem não é 

abordado como o grande sujeito da geopolítica, “o principal operador e dinamizador da 

conjugação de factores geopolíticos com vista a obterem-se os produtos da interacção entre 

eles”. É assim que o General e Professor Meira Mattos convoca ao processo geopolítico 

brasileiro o homem brasílico, a partir do qual tudo acontece, este homem “nasce com o 

Brasil, molda-se e desenvolve-se com e nele, desde os primeiros momentos; quando rompe 

a floresta densa, quando adentra pelos mantos agrestes, quando leva, sofrendo mil 

percalços, as bandeiras ou faz suas entradas com um querer inquebrantável, demonstrando 

um notável sentido de espaço (Raumsinn)”167.  

 

É esta raça que vence o desafio adverso da natureza tropical, se ajusta, se fixa e 

dissemina pelo território e que vence mais tarde os invasores da sua Pátria. Realça 

sobretudo a importância da coesão nacional (national attachment), sem a qual se terá um 

poder nacional débil, inconsistente, incapaz de dar resposta aos desafios. No seu entender, 

como nos refere o Professor Fontoura, “o poder de um Estado não se explica unicamente 

pelo território e seu potencial mas, também e sobretudo, pela qualidade e organização da 

sua população”168.  

 

II.3.2.2. - QUESTÕES DEMOGRÁFICAS 

 

O envelhecimento da população a nível mundial parece ser uma tendência 

irreversível. Associado à baixa taxa de natalidade terá um grande impacto nos países 

desenvolvidos, já que alterará o seu peso relativo. A única excepção entre estes países são 

os EUA de quem se espera aumento do seu poder internacional, apesar da percentagem de 
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Diamond, Jared. op. cit., p. 573. 
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Cfr. Fontoura, Luís. (2011). O pensamento geopolítico do General Meira Mattos (p.17). Lisboa: 
ISCSP. 
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 Idem, p. 19. 
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descendentes de europeus se estimar apenas em 51% no ano de 2050169. O mundo será 

menos ocidental a meio do século. De entre os BRICS, a Rússia e a China serão os mais 

afectados pelo envelhecimento da população, sendo que o primeiro já colocou o tema como 

prioridade para a segurança do Estado.  

 

A considerar ainda neste contexto é o crescente papel da mulher, designadamente 

na política, o que alterará as prioridades dos governos, sobretudo no plano militar. 

 

II.3.2.3. - ESCASSEZ ALIMENTAR 

 

A escassez alimentar é um assunto que assumiu proporções globais que afectará 

segurança internacional e a geopolítica nas próximas décadas. Há já alguns relatórios que 

estabelecem uma relação entre a escassez alimentar e os tumultos e agitação social em 

diversos países170. De facto, os preços dos cereais e do farelo de soja atingiram o seu ponto 

mais alto no Inverno de 2007/08, a que acresceu o aumento dos preços da energia que, por 

sua vez, se repercutiram nos custos da produção agrícola e dos transportes bem como na 

maior procura dos biocombustíveis, feitos de uma variedade de cereais. Para além do 

consumo humano, os cereais são cada vez mais procurados para a alimentação dos 

animais. O crescimento das classes médias, sobretudo na China e na Índia, tem levado ao 

aumento da procura de carne e de lacticínios.  

 

Sobretudo no mundo em desenvolvimento, um elevado número de pessoas pobres 

não consegue comprar comida suficiente para alimentar a família. Enquanto, que há uns 

anos se previa que o número de mal nutridos descesse a 625 milhões até 2025, este 

número agora não parece realista à luz da crise alimentar. O número de mal nutridos deverá 

ascender dramaticamente a 1.2 biliões até 2025171. Nos países do Golfo Pérsico a falta de 

terra arável fá-los pensar em arrendar terras no estrangeiro. Aliás outros países, como a 

China, revelam preocupações crescentes com esta ameaça, fazendo cada vez mais 

investimentos em terras férteis no estrangeiro. Em tempo de crise podemos assistir a novas 

constelações de países como forma de fazer face a esta ameaça. 
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 Idem, p. 187. 
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 J.S. Morrison e Nesseth Tuttle, A Call for a Strategic U.S Approach to the Global Food Crisis 
(Washington DC: Center for Strategic and International Studies, 2008), p. 4. 
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 L.R.Brown, Why Ethanol Production Will Drive World Food Prices Even Higher in 2008, apud Nayef 

Al-Rodhan, idem. 
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A este propósito, Loureiro dos Santos numa conferência proferida na Academia de 

Ciências172, referia-se à importância dos recursos alimentares para a segurança nacional, na 

altura em que já estávamos a rever o nosso trabalho, o que reforça o anteriormente referido. 

 

II.3.2.4. - A ASCENSÃO DOS PAÍSES BRICS 

 

A ascensão das novas economias emergentes leva a uma alteração do equilíbrio de 

poderes, no qual a hegemonia norte-americana é crescentemente posta em causa. O poder 

dos chamados países BRICS, o que inclui os quatro maiores mercados emergentes do 

Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, está em grande crescimento. Em conjunto, estes 

países incluem mais de metade da população mundial. Em reunião de ministros dos 

negócios estrangeiros dos países BRICS ficou acordado apoiar a proposta da Rússia para 

um novo sistema económico internacional para substituir a ordem económica pós-Bretton 

Woods. Dois destes países BRICS, Rússia e China, juntamente com outros países da Ásia 

Central, formaram, em 2001, a Organização para a Cooperação de Shanghai, que apesar 

de não ser uma organização militar é um bloco que procura manter a NATO e os EUA fora 

da Ásia Central. 

 

II.3.2.5. - O FIM DA UNIPOLARIDADE 

 

O poder hoje está mais disperso. Desde logo com a ascensão dos BRICS e com a 

existência de inúmeros poderes médios, a situação de unipolaridade surgida com o fim da 

Guerra-fria desapareceu. O séc. XXI poderá ser o século asiático, já que a população da 

China e da Índia em meados de 2050 atingirá os 3 biliões, o que é 1/3 da população mundial 

prevista. Acresce que poderão vir a ser as maiores economias do mundo, suficientemente 

fortes em termos de capacidades tecnológicas, comunicacional e militar173. Outras regiões 

terão também uma maior influência na política global, como é o caso do mundo islâmico, 

que em 2050 terá cerca de 2 biliões de pessoas. As relações internacionais terão um 

carácter menos ocidental porque mais influenciadas por estas novas potências. A tendência 

é para as agendas nacionais destes poderes, juntamente com os EUA, o Japão e a Europa 

serem coincidentes nas preocupações de segurança nacional e com pouca tendência para 

se desafiarem já que as suas economias são interdependentes. 
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 Comunicação proferida pelo General Loureiro dos Santos, em 12 de Abril de 2012, na Academia das 
Ciências de Lisboa, intitulada “Recursos Alimentares, Poder e Segurança Nacional”. 

173
 Ibidem, p.189. 



Helena Cristina Rêgo                                                                                                            A Inteligência dos Estados  

88 
 

II.3.2.6. - O IMPACTO INTERNACIONAL DOS ACTORES NÃO ESTATAIS 

 

Hoje, o poder tornou-se mais difuso porque há mais actores estatais, mas também 

porque há actores não estatais que condicionam a política internacional. À medida que a 

globalização avança e esboroa fronteiras territoriais, o Estado enfraquece e o papel dos 

actores não estatais vai-se afirmando como tendência, que crescerá nas próximas décadas. 

Nesta nova Idade Média174 vão conviver nações, impérios, corporações multinacionais, 

cruzados religiosos, grupos criminosos, activistas não-governamentais e megafilantropos. 

Todos estes têm, hoje, mais facilidade em espalhar a sua mensagem devido aos media 

globais e à internet. Contudo a influência que estes exercem em cada Estado é diferente 

consoante a porosidade desse Estado a essa mesma influência. Têm facilidade em interferir 

em países com governação fraca ou países desenvolvidos onde há liberdade de acção, mas 

têm dificuldade em exercer influência nos governos dos países BRIC. Estes últimos são 

muito protectivos da sua soberania e não gostam de interferência externa, o que tenderá a 

mudar à medida que se modernizem175. 

 

Teremos também que falar do papel crescente dos actores não estatais na 

governação do futuro, designadamente na gestão de consequências globais. As 

organizações não-governamentais e as parcerias público-privadas tornaram-se 

imprescindíveis no reforço da capacidade da governança global, apesar de não substituírem 

o papel dos Estados. Em muitos países, as infra-estruturas críticas são operadas pelo sector 

privado, o que significa que quem faz a segurança das mesmas é o sector privado e o 

Estado só surge indirectamente. Com efeito, hoje em dia não são só os políticos que 

governam a nossa sociedade. Os desafios e riscos globais que enfrentamos necessitam da 

união de esforços do sector público, privado, da academia e da sociedade civil em geral. As 

parcerias público-privadas na construção de uma maior segurança para as nossas 

sociedades têm norteado a acção de diversas organizações internacionais e da 

generalidade dos Estados. “Quando precisamos de soluções, as grandes empresas têm 

mais capacidade e poder do que o governo”176. Bruce Piasecki (2008) apresenta-nos uma 

tendência de futuro em que o mundo empresarial está a conceber produtos superiores 

através da introdução de uma maior consciência humana - tanto social, como intelectual e 

ambiental.  
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 Expressão de Khana, P. no artigo “These are the New Middle Ages, not a New Order”, apud Nayef Al 
Rodhan, op. cit. p. 194. 
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 Idem, p. 195. 
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Começa por chamar a atenção, entre outros aspectos, para o facto de cinquenta e 

uma das maiores economias do mundo serem agora empresas e não países; serem 

corporações com grande influência política e só vinte e um países possuírem mercado de 

produto interno bruto superiores às receitas anuais de cada uma das seis maiores 

multinacionais177. “As mega-tendências globais e riscos relativos a energia, terrorismo, 

conflitos geopolíticos, disponibilidade de recursos e alterações climáticas estão a afectar o 

modo como as empresas negoceiam, concebem produtos e gerem o futuro.” Stuart Hart 

(2005)178, no seu livro Capitalism and the Crossroads: The Unlimited Business Opportunities 

for Solving the World’s Most Difficult Problems, examina abordagens para as empresas 

inovarem para responder a necessidades sociais de modo a aumentar o seu valor 

empresarial, mas ao mesmo tempo que reduzam a pobreza e protejam o ambiente. Hart 

foca ainda a forma como as novas tecnologias podem ser integradas nos mercados em 

desenvolvimento nas regiões mais pobres do mundo, com lucro179.  

 

Em 1974, Schumacher em “Small is Beautiful”180, no seu capítulo intitulado 

“economia budista” salienta que nesta o destaque é dado à simplicidade e à não-violência. 

Enquanto, que o economista tradicional está habituado a medir o padrão de vida pela 

quantidade anual de consumo, assumindo que um homem que consome mais está “melhor 

na vida” do que outro que consome menos, um economista budista considera esta 

abordagem irracional, uma vez que o consumo é apenas um meio para o bem-estar humano 

com um mínimo de esforço possível e a menor destruição de recursos possível, o que inclui 

o nosso próprio tempo (que havendo mais pode ser aproveitado para criação artística). 

 

As empresas hoje estão a estudar formas de fazer mais com menos energia, 

materiais, produtos químicos transformação e transporte181. As empresas podem mudar a 

sociedade. Desde sempre desempenharam um papel no desenvolvimento das 

comunidades, em muitos casos oferecendo meios para o desenvolvimento de infra-

estruturas e qualidade de vida para os trabalhadores e até obra filantrópica. Actualmente, 

surgem inúmeros exemplos de capitalismo de resposta social e inovação, levados a cabo 

por multinacionais. Os governantes têm que ter consciência deste quantum de mudança e 

aproveitar estas sinergias em momentos de grave crise da dívida soberana e 

consequentemente mais dificuldades em dar respostas sociais. “Private operators have 
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incentives to maintain continuity of service to their customers, but without some government 

intervention, they may not be willing to commit resources to protecting such wider interests of 

society as public confidence in the availability of basic services”182. A partilha de melhores 

práticas, avaliações de ameaça, análises e dados sobre o que está a acontecer é algo que o 

Estado pode e deve fornecer aos parceiros privados. 

 

Interessante é também a abordagem que foi feita num seminário promovido pelo 

Center for Strategic and International Studies Karen Meacham, subordinado ao tema “What 

role will corporations Play in 21st century security?”, que reuniu o Exército norte-americano, 

agências do Estado e civis e que reflectiu sobre estratégias de resposta para um cenário de 

total colapso económico, contínua ascensão da Ásia e a erosão da vantagem tecnológica 

competitiva dos EUA, devido à sua globalização. Uma das sete revoluções do séc. XXI 

considerada neste seminário é a das multinacionais como actor geopolítico (seja a da 

British India Company seja das companhias energéticas). 

 

II.3.2.7. - GUERRA ASSIMÉTRICAS – O CASO PARTICULAR DO 

TERRORISMO 

 

No Global Trends 2025 183 são apontadas algumas tendências, consideradas de 

longo prazo, relativamente à ameaça do terrorismo islamista. Nele refere-se que é pouco 

provável que o terrorismo desapareça em 2025, mas o seu apelo poderá ser menor se o 

crescimento económico continuar no Médio Oriente e se o desemprego juvenil for reduzido. 

Oportunidades para ataques terroristas em massa usando armas químicas, biológicas, ou, 

menos provavelmente, nucleares surgirão com a evolução tecnológica e a expansão de 

programas nucleares. Os grupos terroristas em 2025 serão uma combinação de 

descendentes de grupos estabelecidos, de quem herdaram estruturas organizacionais e 

processos de controlo e comando e procedimentos de treino para ataques sofisticados 

novos emergentes auto radicalizados. Relativamente a estes grupos terroristas activos em 

2025 o perigo maior é o acesso a novas tecnologias que lhes permitam ataques em massa. 

 

O radicalismo no futuro pode ser alimentado pelas comunicações globais e os mass 

media. A crescente interdependência juntará os indivíduos em torno de causas comuns de 
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insatisfeitos. Em algumas situações estas redes podem agir como pressão para os governos 

através de meios não violentos contra a injustiça, a pobreza, os impactos das mudanças 

climáticas e outros assuntos sociais. Outros grupos, no entanto, podem usar as redes e as 

comunicações globais para recrutar e treinar novos membros, espalhar ideologias radicais, 

gerir finanças, manipular a opinião pública e coordenar ataques. 

 

Com a celebração de 20 anos de Al Qaida muitos especialistas entendem que a luta 

contra ela vai durar eternamente. Outros que estudaram “ondas” passadas de terrorismo 

acreditam que a Al Qaida é um grupo envelhecido, de acordo com os padrões do terrorismo 

e sofre de fraqueza estratégica que pode causar o seu declínio e marginalização. Uma onda 

de terror é um ciclo de actividade que pode durar até 40 anos, caracterizados por fases de 

expansão e contracção: ascensão, violência e declínio. O conceito de onda de terror foi 

desenvolvido pelo Prof David Rapoport e dá a base para uma análise comparativa de 

movimentos terroristas. Em cada onda, actividades terroristas similares ocorrem em muitos 

países derivadas de visões comuns – como o anarquismo, marxismo, nacionalismo ou 

extremismo islâmico. Os grupos terroristas que formam o topo de cada onda, normalmente 

dissolvem-se antes da onda inteira e o seu declínio contribui para o fim da onda. 

 

Os dois objectivos estratégicos principais da Al Qaida são o estabelecimento de um 

califado islâmico mundial e a retirada dos americanos, ocidentais e o fim dos regimes 

apóstatas. O ciclo de 40 anos sugere que os sonhos que inspiram os membros de um grupo 

terrorista a juntar-se a ele não são atraentes para as gerações futuras. Não é plausível a 

perspectiva de que a Al Qaida esteja entre o pequeno número de grupos capazes de 

transcender o tempo geracional, dada a sua ideologia, objectivos estratégicos inalcançáveis 

e inabilidade para se tornar um movimento de massas. Assentando quase exclusivamente 

no terrorismo como meio de atingir os seus objectivos estratégicos, mais do que 

transformar-se num movimento político tipo Hamas ou Hizballah, a al-Qaeda está a usar 

uma estratégia que raramente é bem-sucedida. Pesquisas académicas recentes indicam 

que só 6% dos grupos terroristas activos nos últimos 40 anos alcançaram os seus objectivos 

estratégicos. A falta de sucesso da AQ em executar ataques no inimigo distante pode 

conduzir a um período de futilidade operacional que conduza à frustração dos seus 

membros, decréscimo de élan organizacional e inabilidade para atrair novos membros. 

Porque a história sugere que o movimento terrorista islamista global perdurará para lá da 

AQ como grupo, a estratégia dos esforços contraterroristas globais necessitam concentrar-

se no como e no porquê de um grupo terrorista sucessor poder surgir enquanto perdurar a 

onda terrorista islamista. 
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 “A teoria política concebia três situações possíveis: paz, guerra e pós-guerra. 

Pois bem, é como se a ameaça do terrorismo tivesse eliminado a possibilidade das duas 

primeiras e vivêssemos agora todos numa situação de pós-guerra. O medo dos ameaçados 

é expressão de uma absoluta insegurança, tanto maior quanto menos identificável é o 

inimigo. A determinação de um inimigo é um modo de absorver essa insegurança, e por isso 

os governos sabem que tranquilizam as suas populações se dirigirem todas as atenções 

para um inimigo reconhecível”184. Os inimigos do séc. XXI não estão para lá dos limites da 

civilização, eles estão no meio de nós, invisíveis até se manifestarem. Há uma violência 

difusa em que o Estado já não dispõe do monopólio da força e da segurança garantida. Hoje 

precisamos de construir a segurança sem limites territoriais, num mundo em que deixou de 

haver assuntos externos185. 

 

II.3.2.8. - O IMPACTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 

 

O poder de um Estado é em grande parte determinado pelas suas capacidades 

tecnológicas e de inovação. Quer no plano militar, quer no económico, as modernas 

tecnologias são fundamentais na afirmação de poder. Nas recentes décadas, os EUA foram 

líderes na tecnologia e inovação, seguidos da Europa e do Japão. Actualmente a China e a 

Índia estão rapidamente adiminuir a diferença em relação aos anteriores e isso terá 

repercussões geopolíticas nas próximas décadas. Em 2005, o Primeiro-ministro chinês, Wen 

Jiabao afirmava que a ciência e a tecnologia eram factores decisivos na competição com 

outros Estados, quer no plano militar quer económico, no contexto da nova noção chinesa 

do poder nacional global186. A sua população altamente educada, a sua força de trabalho 

aliadas a uma política científica ajudarão a China a tornar-se um poder tecnologicamente 

sofisticado, que poderá fornecer um modelo alternativo ao modelo científico e tecnológico 

ocidental. 

 

Quanto aos Estados Unidos, a política mais restritiva de vistos quanto à entrada de 

cientistas e estudantes estrangeiros por receios de espionagem industrial diminuiu algum 

poder atracção de cérebros designadamente da China e também do mundo árabe devido ao 

11S. Apesar de tudo, continuam a liderar na ciência e tecnologia salientando-se na área da 

nanotecnologia, na qual têm mais patentes registadas que o resto do mundo e na da 

biotecnologia. A Europa tenta não perder terreno relativamente aos EUA, mas também em 
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relação à China187 sendo objectivo estratégico atingir o nível de inovação dos EUA em 2055. 

Enfrenta contudo, o envelhecimento da população, com repercussões directas nesta 

matéria. Que consequências sociais e políticas devemos esperar dos desenvolvimentos do 

conhecimento científico e da tecnologia nas próximas décadas? 

 

As projecções existentes sobre o futuro referem alguns domínios de reflexão 

incontornáveis como a geopolítica, a demografia, a economia, a energia, o ambiente e a 

ciência e tecnologia. Sobre este último aspecto são visíveis os investimentos públicos e 

privados que a maior parte dos países faz em investigação e desenvolvimento. Áreas como 

a nanotecnologia, a biotecnologia, a neurotecnologia e a tecnologia de informações e redes 

são áreas cujos desenvolvimentos vão ajudar a resolver alguns desafios do séc. XXI, como 

a falta de mão-de-obra nos países desenvolvidos188, alguns problemas de saúde e para 

suprir necessidades de abastecimento e produção energética de alguns países. Contudo, 

como a história já nos ensinou, os progressos podem comportar ameaças e sobretudo 

conduzir-nos para situações que temos dificuldade de controlar e até para usos não 

pacíficos. Com efeito algumas das ameaças que já enfrentamos, como o terrorismo, a 

criminalidade organizada e a ciberameaça, podem ser exponenciadas com as novas 

tecnologias.  

 

A crescente concentração dos serviços essenciais e bases de dados dos Estados 

tornam o campo cibernético num espaço cada vez mais atractivo para ataques. A cloud 

computing technology irá colocar novos desafios nesta área189. A cloud platform muda as 

regras do jogo empresarial e afectará inevitavelmente o aparelho do Estado. Na “nuvem” as 

empresas podem operar globalmente de forma interligada como um organismo complexo 

adaptativo num mundo que tende a ser cada vez menos controlado por empresas e 

governos. Haverá uma visão partilhada, “um chamamento para o Mercado de Alimentos 

Global, Whole foods, Whole People, Whole Planet”190. A ausência de conhecimento da 

evolução neste domínio torna-nos impreparados para os novos contornos das 

ameaças pelo que é imprescindível ter acesso às novas descobertas. Provavelmente 

uma boa parte das pessoas ainda não sabe o que é “a nuvem”, mas há cerca de 2 anos que 

uma espécie de sismo se deu na área da tecnologia da informação. Os programas de 

software dos nossos computadores pessoais ou dos servidores das nossas organizações 
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estão prestes a ficar unidos por um software público global que inevitavelmente transformará 

as nossas sociedades em globais. “Atravessamos actualmente uma mudança em 

aceleração rápida de maré epistemológica”191. 

 

Refere Lee Smolin que a ciência muda pouco em 50 anos, pelo que faz sentido 

prever o que saberemos no fim desse intervalo de tempo. Nos períodos em que o progresso 

ocorre mais rapidamente já não faz sentido, na opinião deste autor, lançarmo-nos nesta 

empresa. Ele explica que 50 anos representam a duração de uma carreira científica e por 

isso é o “intervalo de tempo no qual se fazem sentir as tendências conservadoras integradas 

na estrutura das carreiras científicas, que retardam o progresso da ciência. Na opinião do 

autor a ciência é dura e os cientistas preferem trabalhar com as técnicas e as ideias que já 

entendem bem. Os próprios jovens em estudos de pós-graduação temem lançar-se em 

trabalhar em alguma coisa que os seus orientadores mais velhos não compreendam. Estes 

tenderão a usar a linguagem que lhes foi ensinada pelos mais velhos192.  

 

Neste contexto de futuro, Ian Stewart fala-nos da matemática em 2050. Entre todas 

as ciências, a matemática detém a mais longa história sem interrupções, tal como a 

astronomia. Ambas remontam aos Babilónios e as descobertas de então permanecem 

importantes ainda hoje. Enquanto a astronomia é baseada em observações do mundo real, 

a matemática é uma construção partilhada de ideias, se bem que tenha crescido a partir de 

tentativas de descrever o mundo real – a contagem dos dias, a medida do tamanho dos 

campos ou o cálculo do imposto devido ao rei. Enquanto em astronomia tem havido 

revoluções, com deposição de ideias antigas, tem-se dito que em matemática não pode 

haver revoluções, uma vez que a natureza da verdade matemática não muda. Mas as 

atitudes humanas mudam e a revisão do nosso conceito de “verdade” matemática foi uma 

das maiores revoluções neste campo científico (Kurt Godel e Alan Turing). Os próximos 50 

anos assistirão a várias revoluções significativas em matemática, pelo impacto dos 

computadores, das biociências e pelo sector financeiro. 

 

Alguns autores afirmam que os computadores implicarão uma revisão de carácter 

fundamental do conceito de demonstração, enquanto outros defendem que o conceito 

desaparecerá. Para o autor, estes pontos de vista assentam em confusões porque os 

computadores não substituem a necessidade de demonstração. As demonstrações em 

matemática são o substituto das observações e das experiências no resto da ciência. Os 
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computadores modificaram e ampliaram as técnicas da demonstração, mas não alteraram a 

filosofia subjacente. Uma demonstração é uma narrativa, logicamente coerente, extraindo 

teoremas novos a partir de teoremas existentes, de forma a resistir ao escrutínio exigente 

dos especialistas mais cépticos193. 

 

A matemática extrai a sua força da combinação de duas fontes diferentes: o mundo 

real e a imaginação humana. A primeira é a matemática aplicada e a segunda a matemática 

pura. A tendência é para a unificação destes dois campos da matemática. “Há cem anos, a 

maior parte dos matemáticos abarcava o contínuo. Cinquenta anos depois, o contínuo tinha-

se tornado demasiado grande para ser assimilado por uma única mente e os indivíduos 

tenderam a especializar-se, conduzindo à aparente fragmentação da disciplina. Os 

matemáticos puros e os matemáticos aplicados separaram-se em dois campos, cada um 

com uma filosofia diferente. Discordavam entre si sobre os fundamentos, sobre a 

necessidade de demonstrações, sobre os métodos, sobre quais seriam os problemas mais 

interessantes.” Portaram-se como duas seitas desavindas, mas na viragem do século 

alterou-se esta tendência destrutiva e a linha divisória que sempre se deveu mais à 

ideologia do que à realidade começou a esbater-se. A tendência dos próximos 50 anos, na 

opinião do autor é a de uma só matemática. “Seremos todos matemáticos, todos 

participantes da mesma empresa, acrescentando os nossos pequenos remendos à grande 

“exteligência” colectiva do pensamento matemático”194.  

 

Uma das mudanças mais radicais é a da matemática inspirada pelas biociências: a 

biomatemática. A compreensão do genoma humano exigirá ainda muito esforço matemático 

que misture a dinâmica do crescimento do organismo com o processamento de informação 

molecular do ADN. Isto porque se percebeu que o código do ADN, a sua sequenciação não 

nos leva muito longe na compreensão dos organismos ou até na cura das doenças. “A nova 

biomatemática será uma mistura nova e estranha de teoria combinatória, análise, geometria 

e informática. E muita biologia obviamente”. O crescimento da ciência dos sistemas 

complexos é um sinal nesta direcção, sistemas formados por números elevados de 

componentes relativamente simples - os agentes - que interagem de forma simples. A partir 

desta simplicidade aparente, aparecem padrões de alto nível, “os fenómenos emergentes”. 

O cérebro humano é um sistema complexo. A partir das ligações entre células do cérebro 

humano surge a percepção consciente” 195.  
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“Por volta de 2050, teremos uma teoria matemática rigorosa dos fenómenos 

emergentes e da dinâmica de alto nível dos sistemas complexos”. Estes sistemas são 

actualmente estudados principalmente em biologia e finanças. O mercado de valores tem 

muitos agentes que interagem, comprando e vendendo títulos e acções. O mundo financeiro 

emerge a partir desta interacção. A matemática das finanças e do comércio sofrerá uma 

revolução quando se abandonarem os actuais modelos “ lineares” e se introduzirem os que 

possuam uma estrutura matemática que descreva o mundo real de uma forma mais 

precisa. A matemática invadirá novas áreas da actividade humana - as ciências sociais, as 

artes, a política. Mas não será usada como nas ciências físicas para formular leis 

quantitativas e previsões sobre o mundo real que resultam de cálculos gigantescos, nas 

quais as ligações entre leis e padrões se tornam impossíveis de seguir pela mente humana. 

 

A abordagem alternativa que está agora a começar consiste em deduzir a forma 

espiral a partir da estrutura geral das equações, por exemplo das suas simetrias. “Uma 

espécie de cálculo de espirais substituiria a manipulação interminável dos números. É o 

começo de uma teoria qualitativa, contextual, da formação dinâmica de padrões”196. “Aquilo 

que hoje transparece de forma proeminente é a aliança poderosa entre a ciência, a 

tecnologia e o mundo empresarial, que deu azo a uma cultura global cujos princípios 

essenciais se baseiam na previsão, no controlo, na inovação, na gestão e na expansão”197. 

 

Poderíamos ter conseguido formas de libertar os seres humanos da fome e da 

miséria com tanto conhecimento alcançado, mas ao invés grande parte da população 

mundial vive na fome e na miséria e a terra arável e os recursos naturais estão a ser 

destruídos a um ritmo crescente, tal como as espécies se extinguem a um ritmo crescente 

(que já não era visto desde a extinção do Pérmico e do fim do Cretácio). A expansão 

extraordinária da tecnologia da informação criou condições para que as decisões de 

investimento e de transferência de capitais possam tornar instáveis os mercados e até fazer 

cair governos. Há um caos político generalizado e a capacidade dos Estados-Nação, para 

proteger os cidadãos, diminui com o crescimento de organizações transnacionais que 

impõem um comércio transnacional desregulado de bens e serviços198. “Inesperadamente 

encontramo-nos mergulhados numa Idade das trevas, muito mais perigosa do que a Guerra 

dos Trinta Anos, uma vez que a desintegração agora é global”.  
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Este autor diz que melhor que prever o futuro é identificar a parte menos visível 

do que já está a acontecer. Brian Goodwin é professor de biologia no Schumacher 

College, Darlington, Devon, no Reino Unido, onde coordena o mestrado em ciência 

holística. Goodwin refere que lentamente a ciência começa a tornar-se uma “ciência das 

qualidades”, o que há umas décadas se considerava fora do alcance da mesma. A ciência 

das quantidades deu-nos a capacidade de produzir bens suficientes para satisfazer as 

necessidades de todos os habitantes do planeta, mas deixou-nos uma qualidade de vida em 

declínio. A ciência actual desenvolve-se no sentido de dar importância às percepções 

qualitativas nos processos decisórios. A constatação também de que os sentimentos não 

são só pertença humana, mas também do resto da natureza é outro passo que traduz a 

mudança na perspectiva científica199. 

 

Claro que esta mudança implicará novas formas de educação, em que as ciências 

e as artes sejam unidas para manter a integridade das pessoas, em que ao conhecimento 

se alie uma acção responsável, que as tomadas de decisão científica e tecnológica exijam a 

participação de todos os membros da sociedade civil. Aquilo que hoje já se aceita, na 

década de 60 era inaceitável como se pode ilustrar com a hipótese Gaia de James 

Lovelock200. A tecnologia está a alterar a forma como nos relacionamos e a forma como 

gerimos e armazenamos informação. Pensar o futuro, numa altura de profundas 

transformações culturais, implica a tomada de consciência de que já estamos a viver num 

mundo muito diferente daquele no qual nós nascemos. 

 

A internet permite-nos aceder a uma enorme quantidade de informação, que não era 

possível há alguns anos, o que tem trazido enormes vantagens de acessibilidade e rapidez, 

mas que também nos deixa muitas vezes perdidos na quantidade. Isso reflecte-se nas mais 

diversas dimensões da nossa vida. Para começar com o nosso próprio exemplo, há uma 

diversidade tão grande de consultas possíveis nos temas que estamos a tratar que é muito 

fácil sentirmo-nos à deriva, guiados pela curiosidade e pelas potencialidades deste tipo de 

acesso. E é preciso menos dinheiro também ! Quando fizemos o mestrado ainda fizemos 

pesquisa à moda antiga, em bibliotecas e com aquisição de livros, sempre dispendiosa. 
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diferentes olhando para o mesmo animal apresentam elevado grau de consenso nas suas apreciações. Estes 
consensos levam a acreditar que aquilo que está a ser observado não é apenas subjectivo. 

200
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Também ao nível do trabalho de intelligence, ainda estão por analisar todas as 

consequências que esta nova forma de aceder à informação representa201. Sem dúvida que 

é muito diferente trabalhar num momento em que há escassez de informação, como durante 

a Guerra Fria, e num momento em que há excesso de informação, com os riscos inerentes à 

mesma. O próprio ciclo das informações é alterado havendo um momento novo, a que já 

chamaram surfing, que traduz o trabalho sobre as redes sociais, no sentido de obter dados 

sobre membros de redes terroristas ou criminosas, em geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Repercussões da Era Digital no ciclo das informações 

Fonte: Athena Security Implementations Ltd. 

 

                                                 
201 A tecnologia teve também um enorme impacto na forma de fazer análise de informações. Apontamos 

algumas evoluções recentes na transformação analítica dos EUA: 
i. Intellipedia – sistema colaborativo e de partilha online usado pela comunidade de inteligência dos EUA; 
ii. Bureaupedia – Enciclopédia online do FBI; 
iii. Diplopédia – Enciclopédia do Departamento de Estado norte-americano. É uma intranet, chamada 

OpenNet. Reúne informação da diplomacia, relações internacionais e do Departamento de Estado 
norte-americano (desde SET06); 

iv. DIPnote – blogue oficial do Departamento de Estado norte-americano (desde 2007); 
v. A-Space (desde DEZ07) – espaço analítico da comunidade de inteligência dos EUA; Projecto do 

Director Nacional de Inteligência; 
vi. Intellipublic; 
vii. DoDTechipedia (desde OUT08) – foi criado para melhorar a comunicação e colaboração entre 

cientistas, engenheiros, combatentes, académicos e parceiros do sector privado para permitir 
colaboração directa e discussão sobre tecnologias inovadoras a ser desenvolvidas no Departamento de 
Defesa norte-americano e também nas universidades e sector privado. 
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A propósito dos avanços tecnológicos e dos seus impactos nas diversas fases do 

trabalho das informações, merece referência um estudo muito recente que faz uma listagem 

de novas tecnologias aplicadas à segurança e que a análise terá, agora, ao seu dispor. Este 

trabalho que surge no contexto de uma avaliação sobre a ética e a eficiência das 

tecnologias de vigilância e de segurança foi publicado pelo European Forum for Urban 

Security, em Julho de 2013, sob o título “survey on surveilance and security technology”.202 

A necessidade de reflectir sobre a ética da utilização destas tecnologias demonstra a sua 

importância e está presente nas decisões do Estado quando decide usá-las ou não usá-las 

e até na tomada de consciência do que os outros Estados estão a fazer. São estas: 

 Circuito fechado de TV (CCTV) 

 Smart CCTV (com vídeo de análise de conteúdo e sensores de imagem) 

 Reconhecimento automático de matrículas (ANPR) 

 Veículo aéreo de vigilância (UAV), drone aéreo 

 Scanner raio-X 

 Scanner de corpo, de ondas milimétricas 

 Substance detectors/detectores de substâncias 

 Detectores e gravadores de som 

 Sistemas de alarme 

 Bases de dados ou data mining (tratamento inteligente de dados) 

 Análise de redes sociais (SNA) 

 Sistemas de informação geográfica (GIS) 

 Software de prognostic crime 

 Tecnologia de anti-branqueamento de capitais 

 Software para profiling 
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 European Forum of Urban Security. 
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 Análise de dados geolocalizados 

 GPS tracking on/ou electronic bracelets 

 Acesso electrónico, cartões de viagem ou de fidelidade (membership on/ou travel 

cards) 

 Análise de tráfego de dados digitais 

 Análise de open source data como internet ou social media 

 Uso da internet e social media para campanhas de prevenção 

 Uso de social media para outreach e participação 

 

Ainda a propósito da evolução, ou revolução que as novas tecnologias representam, 

a Universidade da Califórnia, a Berkeley’s School of Information anunciou, em 17 de Julho 

de 2013, o lançamento do primeiro mestrado online em “Information and Data Science”. O 

programa pretende responder às necessidades crescentes de profissionais bem treinados 

em trabalhar grandes quantidades de dados, que podem organizar, analisar e interpretar 

esses dados provenientes da: internet, sensor networks (“redes de sensores”), mobile 

devices (equipamentos móveis”). Estes profissionais precisam de conhecimentos desde 

matemática, programação, comunicação, gestão, estatística, engenharia e ciências sociais. 

Estima-se que, em 2018, os EUA enfrentem uma falta de cerca de 190 mil pessoas com 

skills analíticos e mais 1,5 milhões de gestores e analistas com know how para fazer um uso 

eficaz de grandes quantidades de dados para decisões críticas nos negócios, energia, 

intelligence, saúde, finanças e outros campos (data engineer, data architect, data and 

analytics officer…)203 

 

Tem-se falado muito sobre o overload de informação. Há informação a mais e 

necessidade de tomar decisões em pouco tempo. Contudo há autores que entendem que 

este excesso de informação tem aspectos positivos. Isto porque se é verdade que há uma 

explosão do conhecimento há, também, cada vez mais instrumentos que permitem afunilar 

as pesquisas de forma célere. Claro que não bastam estes motores de busca e é necessário 

mudar a forma de educar as pessoas para as ensinar a discernir entre o material que é 

importante e o que não é. O professor Clay Shirky204 fala de um “surplus cognitivo” que tem 
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 www.ischool.berkeley.edu/news and events/news/online-datascience 
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 Turney, Jon. op. cit. p. 302. 
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vindo a surgir em algumas sociedades desde meados do séc. XX. Ele acredita que este 

surplus será uma força cultural poderosa que pode ser ampliado com as novas ferramentas 

da interacção e participação conferidas pela Web. Pela primeira vez, milhões de pessoas, e 

não só alguns privilegiados, têm muito tempo livre. E se até há alguns anos atrás esse 

tempo livre era usado de forma passiva a ver TV, actualmente as gerações mais novas 

usam outros media que permitem interacção e participação. Por exemplo, o conteúdo total 

da wikipédia leva uma centena de milhões de horas de tempo de pensamento para compilar.  

 

A população que usa internet ainda vê um bilião de horas de TV por ano, o que dará 

para fazer muitas wikipédias se algum desse tempo for transferido (1% desse tempo de TV 

dá para 100 wikipédias). É a este surplus que Clay Shirky se refere, novas formas de 

colaboração auto-organizada e que permitem que mais pessoas contribuam para novos 

projectos quer comerciais quer sociais205, colaboração esta independente do Estado. O 

futuro cognitivo é um tópico decisivo na reflexão sobre o futuro. Já há mesmo quem 

tenha ido mais longe com esta ideia e tenha falado de socialismo tecnológico. Kevin Kelly, 

num artigo da Wired Magazine, afirma que a evolução dos novos media sociais aponta para 

a emergência de uma sociedade colectivista global. Apesar de ser de difícil concretização, é 

muito interessante esta ideia utópica de interligar as pessoas através de plataformas digitais, 

as quais começando por trocar fotografias e livros, passariam para a troca de opiniões e 

tomada de decisões em processos críticos, tais como definir prioridades num contexto de 

satisfação de necessidades da sociedade. De novo, possibilidades abertas à sociedade.  

 

A tecnologia permite também que a democracia seja avaliada através de simulações 

como as dos jogos do tipo SimCity ou Spore configurados para permitir modelar sistemas 

complexos. Segundo John Holland a geração pós jogos de vídeo estará apta para examinar 

as consequências de acções familiares usando interfaces a três dimensões, 3-D, realistas e 

controláveis adaptados às capacidades do utilizador. As pessoas poderão através de 

simuladores testar os seus planos e antecipar as consequências das suas decisões políticas 

e sociais. Aplicando a simulação à democracia, os eleitores com simuladores poderiam 

verificar as consequências dos programas políticos e discuti-los e criticar as simulações com 

as quais não concordassem por serem inadequadas.  

Apesar dos críticos dos dependentes de jogos de computadores, que se podem 

tornar violentos, com pouco controlo dos impulsos e desatentos, há quem veja um papel 
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 Vide Surowiekis, James. (2004) The wisdom of crowds; Howe, Jeff. (2008). Crowdsourcing: Why the 
Power of the Crowd Is Driving the Future of Business; Tapscott, Don & William, Anthony. Wikinomics (2008) apud 
idem. 
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mais construtivo para estes jogos. É o caso do Millenium Project, uma clearing house norte-

americana para ideias futuristas. O projecto desenvolve ideias sobre construção de jogos 

adaptados às necessidades dos consumidores e que possam explorar futuras 

possibilidades. O Great Ciber games inclui links a bases de dados sobre problemas globais, 

oportunidades, desafios, estratégias e tácticas. Estes jogos pretendem encontrar melhores 

respostas do que as já existentes. 

 

Outro jogo online, o Superstruct, criado pelo Instituto para o Futuro, de Palo Alto, 

pretende demonstrar as potencialidades da inteligência colectiva, que pode vir a ser 

aplicada no futuro (www.superstructgame.org). O jogo põe jogadores no ano de 2019, 

dando-lhes detalhes de cinco ameaças à estabilidade da sua sociedade: doenças, 

refugiados climáticos, escassez de comida, terroristas da informação e luta pela 

segurança energética. Através do jogo conseguiram mais de cem histórias sobre o nosso 

futuro. Estes jogos revelam grande conhecimento da realidade actual e acabam por ser 

pedagógicos e uma boa ferramenta para a formação. A tecnologia repercute-se também na 

privacidade. Como será esta tratada num mundo mais transparente ? Se a perda de 

privacidade for igual para todos, prestaremos todos menor importância ao facto. Recorrendo 

ao exemplo das séries em que se assiste à vida de alguém 24h por dia, verifica-se que há 

um aumento das audiências, mas se se puser a vida de toda a gente observável, quem 

verá? Há quem refira que haverá técnicos de reparação e limpeza de imagem que 

observarão o universo electrónico de cada pessoa e o limparão. A privacidade será um tema 

chave do futuro - a sua perda ou a sua protecção. 

 

II.3.2.8.1. - AS TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS EMERGENTES (EMERGING 

STRATEGIC TECHNOLOGIES)206 

 

As chamadas tecnologias estratégicas emergentes (Emerging Strategic 

Technologies, ou EST) têm um enorme potencial para alterar o contexto geopolítico e a 

nossa existência. Para lá da tecnologia mais visível que usamos no nosso dia-a-dia, desde o 

telefone à electricidade e à televisão, há aquela menos explícita, mas que se reflecte 

quando fazemos transferências de dinheiro para uma conta bancária, quando usamos 

protector solar ou cosméticos. As estas tecnologias acrescem aquela que está agora a ser 

desenvolvida e que promete afectar dramaticamente as nossas vidas e o mundo à nossa 

volta, as EST que incluem: tecnologias de informação e comunicações, energia e alterações 
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climáticas, saúde, biotecnologia, genómica, nanotecnologia, ciência dos materiais e 

inteligência artificial. 

 

Os políticos têm que compreender a importância de construir agora um 

enquadramento legal e ético que garanta que esta tecnologia é usada para bem da 

humanidade e não para limitar a dignidade humana ou mesmo eliminá-la207. A 

nanotecnologia, a biotecnologia, a tecnologia de informação, a inteligência artificial e a 

ciência cognitiva têm o potencial para modificar ou alterar ou melhorar o corpo e a mente 

humanas. “The stakes of these new EST are high, and it is not an exaggeration to say that 

humanity’s entire destiny lies in the balance of how we decide to handle this tecnhogical 

revolution”208. Daí que este autor entenda imprescindível abordar concomitantemente a 

noção de conhecimento (knowledge). Numa perspectiva de governança, o conhecimento é o 

último bem público, por ser não-exclusiva e de natureza aberta. O conhecimento pode 

tornar-se privado através dos direitos de propriedade, mas em geral é o conhecimento 

produzido num dado local pode ser partilhado com outros países. O conhecimento como 

base de noção tecnológica torna-se crucial para o desenvolvimento de todas as nações, já 

que é considerado a base fundamental para outros bens públicos como a paz, a segurança 

e saúde pública.  

 

O autor examina nove tecnologias emergentes e como elas podem influenciar as 

relações internacionais, a governança global e a geopolítica no futuro próximo e distante. 

Salienta sobretudo a ausência de enquadramento legal para estas tecnologias já que os 

governantes negligenciam aquilo que só tem consequências num futuro mais distante, pelo 

que se lhes oferece de baixa prioridade. Acresce que as implicações políticas, éticas e 

religiosas que rodeiam em geral estas inovações tecnológicas levam a que os políticos se 

sintam pouco inclinados para as abordar em profundidade. E é precisamente pela imensa 

capacidade que a tecnologia tem de se repercutir na natureza humana e no seu 

aprimoramento (human enhancement) e no poder incrível de alterar a nossa essência como 

seres humanos que é imperativo estabelecer um enquadramento ético legal agora209. 

Qualquer atraso poderá levar à perda de controlo destas tecnologias e a pôr em risco o 

futuro da humanidade.  

O autor aborda o inevitável transhumanismo. “Although often described as though 

they exist in separate policy silos, science and society are deeply interconnected and 
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intertwined210”. Só uma visão interdisciplinar e inclusiva poderá maximizar o potencial das 

tecnologias para melhorar a nossa sociedade e o nosso futuro. Preservar a dignidade 

humana e uma “história sustentável” (sustainable history). De acordo com este autor, o 

conceito central de natureza humana é o egoísmo emocional amoral, assente na nossa 

biologia e na nossa necessidade neuroquímica de nos protegermos e promovermos o nosso 

interesse. Isto significa que a nossa tendência será inevitavelmente a de usar a tecnologia 

para melhorar os nossos corpos e mentes e fá-lo-emos mesmo que essas tecnologias sejam 

más para nós no longo termo211. 

 

As chamadas tecnologias estratégicas emergentes têm um enorme potencial para a 

convergência. Já há muitos casos que nos demonstram como a convergência está a 

revolucionar tudo, desde a medicina à exploração espacial. Por exemplo, a nanotecnologia 

combinada com a biotecnologia está a permitir o desenvolvimento de nanoestruturas de pré-

engenharia. Alguns génes em micro organismos aquáticos podem agora ser redesenhados 

com várias microestruturas, como os microtransistores ou os chips de silicone. A NASA tem 

sido líder na convergência de tecnologias, usando a produção de nanotubos de carbono, 

que permitem a redução de 80% do peso de veículos (lunch), no âmbito aero-espacial. A 

nanotecnologia associada à robótica permite a criação de sistemas robóticos capazes de 

operar em ambientes complexos, como no espaço, permitindo poupar em recursos 

humanos. “Science and tecnhology will increasengly dominate the world as population, 

resource explotation, and potential conflict growth. Therefore, the success of this convergent 

technologies priority area is essential to the future of humanity”212.  

 

II.3.2.8.1.1. - NANOTECNOLOGIA, CIÊNCIA TRANSVERSAL 

 

Em 1981, foi inventado um novo microscópio, o chamado scanning tunneling 

microscope (STM) o qual pode fornecer a imagem de um só átomo ou molécula num ecran 

de computador. Permite isolar um só átomo e reconfigurar uma nova arquitectura atómica, 

átomo a átomo, enquanto que no passado de cada vez que tocávamos em algo, biliões de 

átomos nos nossos dedos entravam em contacto com biliões de átomos do objecto213. O 

STM, enquanto novo método tecnológico, revolucionou a nossa relação com a matéria. A 

nanotecnologia começou por ser a tecnologia que economiza recursos materiais, ligada à 
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ideia de desenvolvimento sustentável, para se tornar em algo mais abrangente e 

actualmente designado nanotecnologias. Estas já não se referem apenas à manipulação da 

matéria átomo por átomo, mas abrangem todas as técnicas usadas para fazer objectos 

pequenos com grande precisão, num contexto de crescente competição económica.  

 

As nanotecnologias têm motivado aceso debate que vai de questões como saber se 

podem escapar ao nosso controlo até saber se podem envenenar o ambiente, incluindo 

receios de espionagem com nano equipamento. Fazer um PC consome 240 Kg de energia 

fóssil, 22 produtos químicos e 1500 litros de água. Produzir uma USB gasta 250 litros de 

água e numerosos químicos poluidores. A ideia da nanotecnologia era precisamente a 

contrária, ou seja, a de nos libertarmos do uso massivo de materiais no sentido da 

sustentabilidade. “Instead of that, events in the mid-1990 took a different turn, driven not by 

scientific research, but by politics”214.  

 

Para lá da questão apaixonante que envolve cada nova descoberta e suas 

consequências, a nanotecnologia influenciou todas as ciências e é essa dimensão que 

importa aqui salientar. Física, química, biologia, mecânica, robótica computação, e que 

Kovalchuk salientou na apresentação que fez sobre o assunto, intitulada “Nanotecnologia 

como base da nova economia pós-industrial”, na conferência russo-finlandesa, ocorrida em 

Setembro de 2007 em Helsínquia. De acordo com este professor russo, mais do que 

qualquer outra tecnologia, a nanotecnologia representa a revolução tecnológica do futuro 

porque traduz a convergência de todas as tecnologias em nanoescala, capaz de unificar 

todos os campos das ciências e das tecnologias, anteriormente separados. No fundo ela 

representa a fusão do conhecimento. Na sua apresentação refere a sua visão dos 

laboratórios nacionais como base da rede global da nanotecnologia que abrange: a química 

inorgânica, a química orgânica, a cristalografia, a astronomia, a macânica, a paleontologia, a 

mineralogia, a fisiologia, anatomia, virologia, biologia molécular e microbiologia. 

                                                 
214

 Idem. p.7. Referência à National Nanotechnologie Initative norte-americana da administração de 
Clinton e de Al Gore.  



Helena Cristina Rêgo                                                                                                            A Inteligência dos Estados  

106 
 

 

Figura 5 - Nanotecnologia 

 

II.3.2.8.1.2. - IRÁ SURGIR NO FUTURO UMA INTELIGÊNCIA SUPERIOR À 

NOSSA? A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

 

A noção de que o avanço tecnológico, especialmente em computadores, podia 

passar dos limites previstos (a chamada singularidade tecnológica) foi pela primeira vez 

referida em detalhe por I J Good no seu relatório “Speculations Concerning the First 

Ultrainteligent machine” (1965). Good trabalhou como code breaker para os Serviços de 

informações britânicos durante a II Guerra Mundial. Disse então que as máquinas 

ultrainteligentes seriam melhores que um ser humano em qualquer tarefa intelectual, 

designadamente desenhar máquinas inteligentes, que por sua vez desenhariam outras mais 

inteligentes e assim sucessivamente, levando a uma “explosão de inteligência”. “A primeira 

máquina ultra-inteligente seria a última invenção do homem”. 
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O futurista australiano Damien Broderick, no seu livro, “The Spike”, de 2001, referia 

que no fim do séc. XXI poderá não haver humanos como nós à face da terra. Os que 

acreditam na singularidade querem que ela aconteça no seu tempo de vida porque não 

querem fazer parte da última “geração mortal”. Como vimos, Ray Kurzweil vê tal momento 

surgir a partir da inteligência artificial e espera ainda em vida ter um sucessor electrónico. 

Giulio Prisco, físico e cientista computacional, gestor da Agência Espacial Europeia tem 

como maior esperança a obtenção de tecnologia uploading para o cérebro, ou seja com 

possibilidade de copiar memórias humanas, personalidade e consciência para 

processadores não biológicos (computadores)215. Esta seria para ele a singularidade 

positiva216.  

 

Kurzweil acredita que dentro de poucas décadas será possível fazer um upload do 

cérebro. Defende que a ideia é relativamente fácil de trabalhar porque o cérebro tem um 

número fixo de neurónios – cerca de uma centena de biliões - e se se souber também a 

média de conexões que cada um faz, a sua rate of firing, o poder máximo de processamento 

de um assunto padrão – então pode trabalhar-se o cérebro do homosapiens. O poder de 

processamento computacional está a crescer exponencialmente e rapidamente ultrapassará 

o nosso computador biológico. No campo da inteligência artificial, há quem fale de scanning 

do nosso cérebro através de nanobots inseridos no mesmo, fazendo a leitura do que se 

passa para copiar tudo para um computador. A ideia é um tanto assustadora e levanta 

problemas sobre a gestão da consciência e da identidade. O que sentem a nova e a velha 

mente? 

 

A ideia do advento de uma inteligencia artificial que ultrapasse a nossa dará lugar a 

uma nova era ou a uma guerra entre robots e o que resta da humanidade? Hugo de Garis, 

que se dedica a desenvolver cérebros artificiais, no seu livro “The Artilect War” (2005) prevê 

que haverá um conflito entre os cosmists, que estão a favor da construção de intelectos 

artificiais (arti-lect) e os Terrans que se opõem. A inevitável guerra entre humanos e 

máquinas, triliões de vezes superiores ao nível humano coloca a questão de saber se a 

humanidade deve construir artilects que irão dominar a política mundial. Está em causa a 

preservação da espécie humana e a guerra deste século para Garis será sempre devido à 

evolução tecnológica217. Para James Hughes, director da Associação Transhumanista 

mundial, a política já não girará em torno da economia e da cultura, mas será a biopolítica, 

que inclui o desenvolvimento dos computadores, mas também da genética. No seu livro 
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“Citizen Cyborg” (2004) desenvolve a sua ideia de que é necessário criar regras para o 

desenvolvimento tecnológico, um controlo democrático que maximize as escolhas das 

pessoas e minimize riscos, em especial os riscos existenciais218. 

 

Quem acredita na singularidade e tem receio de já não estar vivo quando esse 

momento chegar pensa na crioconservação – cryonics. A suspensão criónica é um método 

de estabilização de alguém que está doente em fase terminal. De acordo com estes autores 

o futuro tem que ser pensado de uma forma totalmente diferente, de forma descontínua, 

com a mortalidade e a humanidade de um lado e a imortalidade e a transhumanidadede de 

outro. Recordamo-nos a este propósito do livro de Karel Capek, “A Guerra das 

Salamandras”219, uma das grandes sátiras anti-utópicas do séc. XX, em que o Homem 

descobre uma espécie de salamandra altamente inteligente e aprende a explorá-la, 

escravizando-a, mas ao dar-lhe armas para desenvolver cada vez melhor o seu trabalho, 

coloca-a em posição de desafiar o lugar do ser humano no topo da cadeia animal.  

 

A destruição do ser humano torna-se uma realidade. Várias passagens 

impressionaram-nos pela clareza da escrita e das ideias. Já no fim do livro uma declaração 

de intenções das salamandras merece reflexão: “Homens, não há motivo para alarme. As 

nossas intenções relativamente a vocês não são hostis. Apenas precisamos de mais água, 

costas e baixios onde viver. Somos demasiados. Já não temos espaço nas vossas costas. 

Por isso temos de desmantelar os vossos continentes. Vamos transformá-los em baías e 

ilhas. Deste modo o comprimento total dos litorais do mundo pode ser multiplicado por cinco. 

Vamos construir novos baixios. Não podemos viver no oceano profundo. Precisaremos dos 

vossos continentes. Não temos nada contra vocês, mas nós somos muitos. Por agora, 

podem mudar-se para o interior. Subam às montanhas. As montanhas serão as últimas a 

ser demolidas. Vocês precisam de nós. Espalharam-nos por todo o globo. Agora aqui nos 

têm. Queremos ter boas relações convosco. Vão fornecer-nos aço para as nossas 

perfuradoras e para as nossas picaretas. Vão fornecer-nos explosivos potentes. Vão 

fornecer-nos torpedos. Vão trabalhar para nós. Sem vocês não poderemos remover os 

velhos continentes. Homens, em nome das Salamandras de todo o mundo, o Líder das 

salamandras oferece-vos cooperação. Trabalharão connosco na demolição do vosso 

mundo. Obrigado”220.  
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 Vide Transhumanist Declaration e Humanityplus.org. 
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 Karel Capek (1890-1938) foi considerado o maior novelista da Checoslováquia. 
220

 Capek, Karel. (2009). A Guerra das Salamandras. (p. 213). Mem-Martins: Publicações Europa-
América. 



Helena Cristina Rêgo                                                                                                            A Inteligência dos Estados  

109 
 

II.3.2.8.1.3. - CIÊNCIA E TECNOLOGIA221. IMPLICAÇÕES DE SEGURANÇA222 

 

Ao surgimento de novas tecnologias correspondem novas vulnerabilidades, pelo que 

o desafio que se coloca é o de se encontrarem soluções atempadas para as referidas 

vulnerabilidades. Há quase 20 anos, Allan Goodman, em “A Brief History of the Future”, 

referia a interacção de quatro forças centrais – democratização, inovação tecnológica, 

integração regional e obsolescência da guerra – como fundamentais na compreensão do 

futuro, dado o seu impacto no comportamento económico e político223. Demonstrando o 

impacto das ideias e das invenções no desenrolar do sistema internacional, dedicou um 

capítulo àquilo que apelidou a revolução real, nessa altura, as comunicações e outras 

tecnologias da liberdade224. O nosso mundo é também um produto da capacidade para 

comunicar dados e ideias além fronteiras e culturas, através do uso de tecnologias, o que 

nos anos 80 foi marcado pelo baixo custo das comunicações. 

 

Em 1990, 5 minutos de telefone, televisão ou fax custava 10 vezes menos e era 100 

vezes mais fácil do que em 1980. Hoje é muito difícil imaginar a nossa vida e o mundo sem 

os computadores pessoais, as mini-webcams e os telemóveis que nos permitem enviar 

dados e imagens para todo o mundo a qualquer momento. Estas novas tecnologias geraram 

uma maior troca de ideias e valores nunca então vista à escala global. A política 

internacional tornou-se mais democrática porque se tornou quase impossível limitar o 

acesso a novas ideias por parte dos regimes totalitários. Em 1989, o massacre de 

Tiananmen provou que a circulação de noticias não podia ser completamente evitada e com 

elas as manifestações pró-democracia. O impacto das comunicações também foi visível no 

golpe falhado de 1991 na União Soviética. O autor, na altura, referia que só na Coreia do 

Norte e na Líbia conseguiam impedir que as novas tecnologias caíssem nas mãos do povo e 

pusessem em causa a liderança autoritária. 

 

Diremos que acabámos de assistir, nas Primaveras Árabes, ao impacto da rápida 

circulação da informação e ao efeito de contágio da mesma na queda das diversas ditaduras 

no continente africano. Todos os líderes passaram a estar mais sujeitos ao escrutínio do 

povo. Claro que também podem mais facilmente manipular as massas, aquilo a que 

Goodman chama o lado negro da revolução das comunicações. A exposição instantânea de 

                                                 
221

 Bousquet, Antoine. (2009). The Scientific Way of Warfare, Order and Chaos on the Battlefields of 
Modernity. New York: Columbia University Press. 
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 Bowler, Peter J. & Morus, Iwan R. (2007). Panorama General de la Ciencia Moderna. (p. 493). 

Barcelona: Critica. 
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 Goodman, Allan E. (1993). A Brief History of the Future. (p. 5). Oxford: Westview Press. 
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injustiças sociais criará pressão social contra as mesmas e actuará como protecção dos 

cidadãos. O seu acesso a cada vez mais pessoas permitiria desenvolvimentos num quarto 

de população analfabeta com um impacto no futuro. Este autor tem uma visão bastante 

benigna sobre a evolução tecnológica, já que a encara como capaz de prolongar a vida do 

homem e lhe aumentar a segurança. No seu entender, a força motriz gerada pela tecnologia 

será de paz. A tecnologia mudou decisivamente as proporções do futuro (escala global) e da 

interacção humana. Referimos em capítulo anterior o que Goodman elencou como as cem 

invenções/descobertas que melhorarão a vida no séc. XXI 225. 

 

A transferência do poder do mundo físico para o mundo virtual fez com que a 

segurança das nossas infra-estruturas que sustentam a vida do dia-a-dia passe pela 

segurança digital. É pois necessária uma mudança de mentalidade para reflectir sobre os 

nossos sistemas protectivos. Em Portugal, Paulo Cardoso do Amaral, Professor da 

Universidade Católica e da Academia Militar, refere que os dois grandes temas envolvidos 

na discussão dos riscos que impendem sobre as organizações são a segurança e o 

conhecimento226. É necessário ter uma visão sobre a evolução tecnológica que permita 

perceber o padrão de mudança, dado que, por exemplo, os jovens utilizam a tecnologia 

numa lógica diferente do da geração precedente.  

 

Isto sucede não apenas pelo facto de os utilizadores das novas tecnologias serem 

diferentes, mas também porque as próprias tecnologias evoluem muito rapidamente, como 

se percebe pelas transformações que a Internet sofreu desde o seu aparecimento. Na 

opinião deste professor, o mundo está a assistir a uma revolução tecnológica caracterizada 

pela mobilidade do conhecimento e pelo cada vez mais fácil acesso a ele, pelo que se 

impõem preocupações acrescidas com a segurança: a guerra de informação que existe e 

que ganha cada vez mais presença é uma guerra fria e económica. Mas não obstante a 

sociedade estar a presenciar transformações que acarretam riscos acrescidos para a 

informação, as empresas, numa conjuntura de guerra electrónica e crise financeira, não 

prestam a atenção necessária ao problema, e muitas vezes são prejudicadas sem o saber. 

Para se garantir a segurança de entidades e instituições é necessário ter noção das suas 

próprias vulnerabilidades. Do ponto de vista informático, as empresas deixam, muitas vezes, 

“a chave na porta”. Não poderíamos estar mais de acordo. 
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O Contra-Almirante Gameiro Marques, refere227 que a segurança da informação, é 

uma competência central das organizações, que se reflecte em três domínios:  

i. Segurança da Informação propriamente dita; 

ii. Segurança da Rede; 

iii. Segurança Física. 

 

Muito embora as três vertentes se mostrem fundamentais ao regular funcionamento 

das organizações, a segurança da informação é condição de exequibilidade das outras duas 

vertentes, pelo que se apresenta como a mais importante e também a mais ameaçada, uma 

vez que depende directamente das outras duas. De acordo com o Contra-Almirante, a 

segurança da informação é um tema da maior relevância face ao incremento da mobilidade 

da informação (disponível em computadores portáteis, telemóveis e outros dispositivos 

móveis) e às novas tendências da ameaça: a crescente sofisticação do malware228 e o 

aumento do número de ataques informáticos altamente elaborados. 

 

Numa perspectiva holística do problema, é também necessário perceber que as 

grandes falhas de segurança se devem a furtos e perda de equipamentos, sendo certo que 

o hacking é apenas responsável por cerca de 25% dos problemas. Gameiro Marques 

chama, também, a atenção para o ataque cibernético de que foi alvo a Estónia, como um 

exercício de ciberwarfare dirigido pela Federação Russa e que é exemplificativo das 

consequências que um Estado pode sofrer quando as suas instituições não estão 

protegidas. A este propósito, criticou o facto de, na generalidade, as organizações não 

investirem mais do que 10% do seu esforço na sua própria segurança informática, pelo que 

a mitigação de ataques informáticos não poderá alcançar os resultados minimamente 

satisfatórios enquanto não se conseguir alcançar um equilíbrio entre o grau de ameaça e a 

protecção necessária para a evitar.  

 

Considera, no entanto, que o nível de organização da segurança da informação em 

Portugal tem boas bases para, no futuro, ser possível a edificação de um sistema integrado 

que possibilite garantir um nível de segurança de circulação de informação razoável, sem 

perder de vista a prioridade daqueles que considera ser os alvos principais: produção e 

distribuição de electricidade, telecomunicações, transportes de pessoas, capitais e fontes de 

energia e de distribuição de água. Diremos que este é já, no presente, um tema da máxima 
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Organizações”, 22 de Setembro de 2009. 
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importância noutros países, mas que em Portugal ainda não lhe é dada a atenção 

adequada. 

 

II.3.2.8.1.4. - A CIBERSEGURANÇA 

 

A resolução dos problemas de segurança levantados pelos agentes da ciberameaça 

são um problema que exige um acompanhamento contínuo, não susceptível de resolução 

definitiva, que recomenda o estabelecimento de parcerias público-privadas de entidades 

especializadas na matéria. O Professor Virgil Gligor, Co-Director do CyLab229, numa 

apresentação230 feita em Portugal, subordinada ao tema “Cyber Security at the turn of the 

decade”, enunciou quatro questões fundamentais:  

i. A cibersegurança como preocupação fundamental; 

ii. Os desafios da pesquisa científica no âmbito da ciberameaça; 

iii. Quem deve responder a tais desafios; 

iv. Qual o papel da investigação e desenvolvimento na cibersegurança? 

 

Gligor referiu que o surgimento de novas tecnologias acarretou novas 

vulnerabilidades, pelo que o desafio que se coloca é o de se encontrarem soluções 

atempadas para as vulnerabilidades, sendo certo que os custos inerentes vão decrescendo 

com o passar do tempo. Do ponto de vista dos investigadores que procuram responder às 

vulnerabilidades resultantes do surgimento de novos softwares de segurança, Gligor 

contestou aqueles que considera ser os “sete mitos de segurança”:  

i. Os últimos antivírus, firewalls e programas anti-malware resolvem os problemas de 

segurança; 

ii. As actualizações automáticas dos Sistemas Operativos ajudam sempre à segurança; 

iii. A segurança mede-se pelo conhecimento do adversário; 

iv. Quanto menos acesso à Internet, mais segurança; 

v. Existem técnicas de defesa virtualmente impermeáveis a ataques informáticos; 

vi. As ligações directas à Internet são mais seguras; 

vii. Os principais problemas de segurança devem-se a erros humanos. 

 

                                                 
229

 O PTSecurity Lab (CyLab), iniciativa da PT, que integra trabalho empresarial em colaboração com 

núcleos de investigação académica, representa projectos de investigação e formação em curso no âmbito da 
segurança informática em Portugal, com a consequente maior interligação entre o sector público e o privado. 

230
 Decorreu no dia 18 de Setembro de 2009, no Fórum Telecom em Lisboa, a Conferência “Os 

grandes desafios da Cibersegurança na mudança da década”. 
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De acordo com um estudo da Cisco Systems, o número de smartphones e laptops no 

mundo, que permitem aceder à internet e outras redes deveria aumentar de 12,5 mil milhões 

em 2010 para 25 mil milhões em 2015. Isto causará uma proliferação de sistemas 

operativos e portas de acesso através dos quais agentes maliciosos podem entrar para 

explorar informação sensível231.  

 

II.3.2.8.1.5. - OS DESAFIOS DA CIBERSEGURANÇA NA MUDANÇA DA DÉCADA 

PARA AS INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS CRÍTICOS NACIONAIS – A REALIDADE 

PORTUGUESA. 

 

As forças armadas fazem cada vez mais uso das novas tecnologias de informação, 

sobretudo do funcionamento em rede, para levar a cabo operações militares. A cyber 

warfare, apresenta-se, hoje, como a maior ameaça à segurança internacional, logo a seguir 

às armas nucleares. Vejam-se os recentes ataques informáticos russos à Estónia e à 

Geórgia. Na mesma conferência a que nos estamos a referir, Alexandre Caldas, em 

representação do Centro de Gestão da Rede Informática do Governo (CEGER), falou dos 

desafios que a ciberameaça coloca aos sistemas informáticos do Governo, assunto a que 

disse ser dada importância estratégica, dado que os serviços prestados à sociedade são 

efectuados, cada vez mais, por via electrónica e, por outro lado, porque a protecção das 

infra-estruturas fundamentais do país é um objectivo estratégico do próprio Estado. Desta 

forma, o CEGER considera-se, a si próprio, uma infra-estrutura cujo livre funcionamento se 

demonstra vital para a operacionalidade de muitas outras, sendo certo que muitas delas são 

alvo de milhares de ataques informáticos diariamente. 

 

A ciberguerra e os hackers permitem a pequenos Estados e a grupos humanos pôr 

em causa sistemas mundiais. As guerras, os conflitos vão persistir, já que são sempre 

ditados pela competição por recursos e pela diferença de valores e o homem tenderá 

a usar sempre a força. As formas de usar esta força, é que se têm alterado. Este livro 

onde se traça a súmula da história da guerra ao longo dos tempos, da época pré-clássica à 

actualidade, expõe a evolução dos sistemas de coacção militar e os novos meios técnicos 

que condicionam os teatros de operações. A era da informação veio alterar completamente 
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a forma de fazer a guerra. Durante os anos noventa do séc. XX surgiram diversos factos 

novos232.  

i. Autonomia do espaço exterior como espaço operacional próprio onde se podem 

desenvolver as operações de combate para defender equipamentos em órbita ou 

para os atacar; 

ii. Aparecimento do ciberespaço, a internet como novo espaço operacional gerado pelo 

próprio desenvolvimento da tecnologia informática, tornado indispensável a qualquer 

actividade humana e social (surgimento do fenómeno dos info-excluídos); 

iii. A importância do espaço mediático, as auto-estradas da informação, domínio 

fundamental para os contendores dos conflitos armados ou não. Esta relevância 

resulta da conjugação das novas tecnologias da informação e no impacto nas 

percepções. 

 

Aos espaços de operações tradicionais já existentes, terrestre, marítimo e aéreo, 

vieram assim juntar-se três novos espaços onde os conflitos ocorrem: espacial, cibernético e 

mediático. Há autores, neste contexto, que falam de software warfare como a guerra do 

futuro, chamando a atenção para a necessidade das teorias militares as inserirem no seu 

corpo doutrinário233. Na era da informação, coabitam várias formas de guerra, desde as 

assimétricas às hi-tech. O ciberespaço tornou-se essencial para o funcionamento das 

sociedades modernas organizadas em rede. A infra-estrutura de Informação Nacional 

depende dos sistemas computacionais e da utilização do ciberespaço. Dela depende o 

Governo, Forças Armadas, grandes empresas, sistemas financeiro, de telecomunicações, 

de produção e distribuição de energia, de distribuição de água, de saúde, de segurança de 

controlo do espaço aéreo, órgãos de comunicação social, entre outros.  

 

As actividades destes sistemas podem ser seriamente afectadas se os seus sistemas 

online forem atingidos. Para lá dos ataques a elementos tangíveis como sejam as estruturas 

materiais que suportam estes sistemas (redes, cabos, estruturas de ligação), há os ataques 

cibernéticos, provocando danos muito significativos no potencial estratégico do Estado 

atingido. Há quem entenda, pelo seu potencial nocivo, tratar-se de armas de destruição em 

massa ou “disrupção massiva”234 E nestes últimos dois espaços, desenrola-se a guerra da 

informação. Se já antes da Guerra-fria a cobertura dos meios de comunicação social era tida 
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como fundamental, depois dela tornou-se incontornável. Antes, custou a derrota moral dos 

EUA na guerra do Vietname e também já fazia parte da doutrina de Mao Tse Tung que 

defendia que o apoio da população era fundamental para o sucesso das operações: “O 

guerrilheiro está para a população como o peixe para a água”. Já Marenches dizia235 que 

nos encontramos perante um sistema de armas psicológicas, referindo-se à subversão, e “Si 

l’on néglige cette forme d’agression qui est la plus dangereuse, nous seront vaincus…cette 

méthode redoutable s’inscrit dans l’infiltration d’une partie des media, d’une partie de ceux 

qui enseignent aux âmes, aux cœurs et aux cervelles, je veux dire le clergé, l’école, 

l’Université”. 

 

Hoje, o peso das operações psicológicas e a importância das percepções tornou-

se ainda mais vital. A sucessão de imagens em tempo real, captadas pelo filtro das 

percepções dos jornalistas tem um impacto fundamental no devir dos conflitos. Nos locais 

dos confrontos as forças militares tentam evitar a captação de imagens e tentam disfarçar a 

realidade através de comunicados. O importante é a imagem que se quer que o outro tenha 

de nós e esta capacidade de fingimento passou a ser essencial. Os serviços de informações 

desenvolveram a capacidade de se defender e contrariar este tipo de acções do adversário, 

desenvolvendo todos os esforços para ver para lá do que se quer mostrar. Vigilância, 

HUMINT, SIGINT, operações encobertas e desinformação são algumas das acções 

possíveis. Neste contexto, surgiu a área da gestão das percepções, que envolve a sua 

criação e lançamento no espaço mediático 236 237. As operações de informações 

compreendem dois domínios: o das relações públicas e o das operações de informação. “O 

primeiro implica dois objectivos, governo e público nacional; o governo é atingido por 

informações directas (relatórios) e o público através da actividade de relações públicas na 

comunicação social nacional.” O segundo refere-se às operações de informações nos meios 

de comunicação social nacionais e estrangeiros contra o Estado hostil. Na era da 

informação o ambiente mediático é global e onde a informação circula produz percepções. 

 

O manual do Exército dos EUA para as operações de informações, conhecido como 

FM 3-13 foi já alvo de alterações para se adaptar a esta evolução. O major Richter propôs 

que a definição constante do manual referente à finalidade em questão fosse alterada de 

“afectar ou defender as informações ou sistemas de informações e para influenciar a tomada 
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de decisões” para “influenciar, interromper, corromper ou usurpar o processo de tomada de 

decisões humano e automatizado do adversário, ao mesmo tempo que protegemos o nosso. 

Inclui a utilização dessas capacidades para influenciar as percepções dos públicos externos 

amigos e neutro”. Agora já não se trata apenas do que o desenvolvimento tecnológico 

trouxe na primeira fase da guerra da informação (impacto da tecnologia na guerra)238. Aqui 

pretendia atingir-se as estruturas de suporte dos espaços onde circulava a informação - as 

auto-estradas da informação -, eliminando-as ou neutralizando-as ou, pelo contrário, 

garantindo o seu funcionamento.  

 

Na actual fase da guerra da informação “o que se procura é gerar informação com 

capacidade de conseguir percepções que nos sejam favoráveis, através de operações 

psicológicas, de assuntos civis, de relações públicas e de televisão de combate.” O 

essencial é a gestão de percepções. Nos assuntos militares passam a estar sentimentos e 

emoções na chamada “televisão de combate” (Combat Camera). Num relatório do 

Pentágono ao Congresso dos EUA sobre a situação da guerra no Afeganistão refere-se que 

“os talibãs ainda não foram suficientemente desgastados e continuam robustos.” Entre os 

seus principais pontos fortes, o mesmo relatório refere “a velocidade e eficiência das 

operações de informação e as campanhas mediáticas dos insurrectos, não só constituem o 

seu esforço principal, mas também constituem os seus pontos fortes mais significativos”. As 

guerras que os EUA têm vindo a travar são guerras de persuasão239. 

 

Esta dimensão da importância da percepção é também visível na dimensão política, 

quer interna quer internacional. Numa conferência intitulada Obama Administration: 

Personnel and Policy Issues, proferida no ISCSP, em Maio de 2009, Stephen Wayne 

(SW) referiu que iria abordar, em simultâneo, dois aspectos do Presidente dos Estados 

Unidos da América (EUA), Barack Obama: a pessoa e o político. O conferencista destacou 

que se trata de uma pessoa com muitas virtudes, mas também com sorte. A título 

exemplificativo, explicou que nas eleições para o Illinois em 2004, os norte-americanos não 

conheciam bem Barack Obama, mas dois aspectos reverteram em seu favor: John Kerry 

apoiou-o publicamente e o candidato contra o qual concorreu viu-se envolvido num 

escândalo sexual. 
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De seguida referiu as três razões fundamentais que lhe deram a vitória nas eleições 

presidenciais, das quais destaco as duas primeiras: 

i. Conseguiu passar a mensagem de que acreditava e conseguiu que o povo 

norte-americano se identificasse com ela; 

ii. Levou a cabo uma campanha mais bem gerida e mais sofisticada do que Hillary 

Clinton, nomeadamente no que toca ao uso da Internet e das novas 

tecnologias (no fim da campanha, tinha onze milhões de endereços electrónicos 

registados); 

iii. Percebeu as regras e procedimentos do partido democrata. Obama é, aliás, 

indicado pelo futurologista social como um exemplo de líder capaz de galvanizar 

as novas gerações, através da linguagem digital. 

 

Como refere Daniel Innenarity, “Toda a gente sabe que as imagens da guerra 

fazem parte da guerra, isto é: constituem um dos âmbitos em que se dá a batalha 

(…)240. As imagens não mostram a realidade: eis um dos lugares comuns da teoria 

dos meios de comunicação elaborada nos últimos anos. Todas as imagens que 

alguém projecta de si próprio são interessadas, mas a encenação parece mais 

embusteira e propagandística naquelas que têm finalidade bélica”. A Primeira Guerra 

do Golfo foi encenada na televisão como realidade virtual, como um jogo de vídeo241. 

Eram imagens para transmitir a ideia de guerra asséptica, sem vítimas, uma guerra 

cirúrgica. 

 

De acordo com Marenches242, a guerra actual é total, global, multiforme e 

policromática. Deve desconfiar-se daqueles que dizem que não há conflitos ou estão mal 

informados ou são perigosos. “Aujourd´hui, on ne conquiert plus le terrain pour avoir les 

hommes, on conquiert les âmes, on conquiert le psychisme». “(…) a civilização não é outra 

coisa senão o ensaio de reduzir a força à última ratio”243. Na opinião de alguns autores a 

utilização de ciber-armas devia ser objecto de acordos internacionais idênticos aos 

existentes para as armas de destruição em massa. Deveriam ser adoptadas medidas de 

dissuasão ciberespacial244, que pelo menos se aplicariam aos Estados. Ficariam de fora os 

grupos de crime organizado e os terroristas, como aliás acontece em relação às armas 

NBQR. Recordem-se de novo as acções cibernéticas sobre a Estónia em Maio de 2007 e 

sobre a Geórgia no Verão de 2008, ambas de autoria russa. 
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Nos EUA, no Pentágono, foi criado um Comando para a ciberguerra e na Casa 

Branca uma Agência para a ciber-segurança. A OTAN também criou o seu comando para a 

ciber - segurança, sendo na Estónia que tem um centro de Excelência para as actividades 

de Segurança no Ciberespaço. Há também Estados, como é o caso da China, que 

controlam o seu espaço virtual. O séc. XX tem sido referido como um século tremendamente 

violento. A questão agora é saber se o séc. XXI será tão mau. O fim da Guerra-fria foi 

também o fim da tensão de potências nucleares e do espectro do fim da civilização. 

 

De acordo com o Human Security Report, pela primeira vez publicado em 2005, 

houve um declínio da violência desde o fim da Guerra-fria, incluindo guerras, genocídio e 

abuso dos direitos humanos. Posteriores edições do mesmo relatório referem, em contraste 

com a maioria das opiniões dos peritos, que a ameaça do terrorismo diminuiu nos últimos 

anos e que a própria warfare diminuiu em muitas zonas de conflito, designadamente na 

África sub-sahariana245. Albert Einstein, na obra “A minha visão do Mundo” refere que no 

actual grau de desenvolvimento tecnológico, só uma organização supra nacional nos 

pode proteger desde que disponha de uma capacidade executiva suficiente246. Acrescenta 

que consolidar a paz internacional foi uma meta dos homens verdadeiramente importantes 

de todos os tempos. Mas o desenvolvimento da técnica transforma este postulado ético 

num problema existencial para a humanidade civilizada de hoje247.  

 

Para Einstein, cientista é só aquele que possui uma mentalidade científica e 

não o que emprega instrumentos e métodos científicos. Questionando-se sobre o lugar 

que ocupa o cientista na sociedade, afirma que está orgulhoso de ter transformado, pelo 

menos indirectamente, a vida económica dos homens através da eliminação do trabalho 

muscular. Por outro lado atormenta-o que as suas descobertas tenham trazido ameaça para 

a humanidade, depois das mesmas terem caído nas mãos do poder político. E as suas 

descobertas levaram à concentração de poder económico e consequentemente também 

político nas mãos de uma minoria de quem depende o destino de toda a massa de 

indivíduos. A importância da tecnologia nas nossas vidas e na forma como criamos as 

representações do mundo, o tal mapa mental que nos vai ajudando a lidar com a realidade, 

é tão grande que transparece ao longo da história das ideias políticas, nas metáforas que 

utilizamos. A este propósito João Bilhim (2008)248, sobre a teoria das organizações, refere as 

metáforas organizacionais, como estruturas analíticas, condicionam a forma como os 
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indivíduos compreendem o mundo à sua volta249. Da análise de uma série de obras o autor 

chega à conclusão de que a metáfora não é só uma maneira de ver, mas uma maneira de 

pensar sobre a realidade e de agir sobre ela.  

 

Jeremy Bentham, filósofo utilitarista (1748-1832), no “Panopticon”, concebeu uma 

prisão na qual os presos eram controlados sem que vissem ou sequer soubessem quem os 

controlava. Funcionando como uma máquina de vigilância colocada em lugar central do 

estabelecimento prisional e de configuração radiada, criava no preso uma incerteza mental 

sobre quando estava a ser vigiado, o que se revelava como um extraordinário instrumento 

de disciplina. O Estado, hoje, dotou-se de vários mecanismos biopolíticos, desde as 

estatísticas, à instituição de um cartão do cidadão, até às listagens de suspeitos de 

terrorismo e aos mecanismos biométricos. Criou-se uma biologia do Estado. 

 

II.3.2.8.1.6. - O FUTURO DA GUERRA OU A GUERRA DO FUTURO 

 

“O século XXI verá ainda mais guerra do que o século 

XX, mas elas serão bastante menos catastróficas, devido às 

transformações tecnológicas e à natureza do desafio 

geopolítico.” 

Thomas Friedman250 

 

“La guerre, qui, au XVIII siècle, était un jeu de prince, est devenue maintenant une 

catastrophe. Elle sera demain un cataclysme. Sans la constitution rapide d’une polémologie 

toutes les autres sciences risquent de devenir superflues”251. Esta era a frase de ordem 

deste autor quando, em 1945, fundou a polemologia, estudo científico das guerras e, mais 

amplamente, dos fenómenos de agressividade colectiva. A sua abordagem pacifista, cujo 

objectivo era a prevenção, foi utilizada em domínios muito diversos, por exemplo para 

compreender acidentes rodoviários. Até foi utilizada no mundo empresarial, “polemologia da 

gestão” (exemplo de interdisciplinaridade). A guerra como fenómeno, como é estudada pela 

polemologia, em clara ruptura com a concepção tradicional de guerra, demonstra como 

pode ser um instrumento eficaz para melhor conhecer e gerir as relações de hostilidade. 
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Os meios de destruição que a tecnologia pôs ao dispor do homem transformaram os 

contornos da guerra e suas consequências. Como refere este autor, as guerras de Napoleão 

não destruíram uma só vila nem geraram fome. A de 1914 devastou algumas províncias e a 

de 1940 devastou e arruinou o continente europeu. As guerras, como as crises económicas, 

têm um aspecto de irrupção brusca a partir de um ponto de ruptura claramente definido e 

identificável. Têm ambas um carácter destrutivo, ou de paragem: param os processos de 

acumulação, destroem capitais e stocks, param ou atrasam a produção de coisas e de 

homens. E este processo é seguido de uma convalescença geradora de um novo equilíbrio. 

 

Esta analogia levou o autor a sustentar uma certa periodicidade das guerras. 

Também semelhante às funções biológicas, se bem que com grande margem de variação, 

como a vida humana que pode ter uma duração muito variada (há mortalidade infantil e 

centenários), mas é sempre finita. A guerra não é um fenómeno específico dos homens, 

também os animais estão em guerra permanente, não só entre espécies diferentes, mas 

dentro da própria espécie. Umas espécies alimentam-se de outras e outras lutam pelos 

mesmos alimentos por terem regimes alimentares semelhantes. Nestes casos, a guerra 

perpetua-se. Mas é nos insectos sociais que a guerra mais se aproxima da humana. Nas 

abelhas, a guerra tem por objectivo a depredação. As abelhas predadoras juntam-se em 

massa para atacar colmeias, principalmente as fracas, atacando as sentinelas que as 

guardam e atacam a rainha, razão da existência das demais. A morte da Rainha põe os 

concidadãos consternados e não oferecem resistência aos assaltantes que, de seguida, 

assaltam todos os aprovisionamentos. Esta atitude agressiva não é congénita, mas depende 

da alimentação das abelhas e do próprio sucesso que tenham tido em assalto anterior252. Se 

lhes misturarem aguardente na alimentação elas só se dedicam à pilhagem253. Contudo, é 

entre as formigas que se encontra a tendência guerreira mais acentuada, assente em fins 

sobretudo económicos. As formigas sanguíneas, as mais belicosas, executam emboscadas 

junto dos formigueiros das espécies de pequeno tamanho, para as comer. Este não é, no 

entanto, o comportamento normal das formigas. 

 

O normal é roubarem os formigueiros e aprovisionarem escravos254. Algumas 

espécies chegam a usar espiões para observar e preparar o ataque a um formigueiro. Estas 

guerras, das quais estes animais não têm consciência, enquanto tal, não se encontram nas 

espécies biológicas superiores. Os zoólogos não encontram este tipo de comportamento de 
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massas organizado de hostilidade contínua, nem nos pássaros, nem nos répteis, nem nos 

mamíferos. Seguir “uma organização para atacar e se defender de forma sistemática”, onde 

estão presentes três factores fundamentais: hierarquia; trabalho organizado e propriedade. 

A primeira é somática, ou seja é uma hierarquia assente em diferenças na própria estrutura 

do organismo das formigas - as guerreiras têm enormes pinças - sendo intuitiva, não 

havendo por isso actos de rebelião ou não conformismo. Resta uma grande diferença, a 

vida muito curta destes insectos !  

 

Um outro aspecto interessante é a analogia entre as armas de guerra e as 

mutações biológicas operadas nos animais para lhes fornecer autênticas armas. 

Encontramos nos insectos a couraça, o dardo, a lança, o bombardeamento a alta altitude, o 

ataque aéreo do mosquito ou da águia. Também se encontram numerosas formas de 

estratégia e de táctica: a marcha em colunas; os ataques concêntricos, a maneira de utilizar 

o terreno ou de criar passagens estratégicas. A própria guerra económica, de escravatura e 

depredação encontra-se nos insectos sociais. Nos mamíferos, a natureza foi menos 

inventiva e as armas parecem menos especializadas do que nos insectos. Encontramos os 

cornos do touro, as garras do gato, os caninos do cão ou o gourdin do macaco. É com o 

Homem, um dos animais menos bem armados pela natureza, que vemos a criação de 

armas novas e a criação de grupos combatentes, de forma semelhante à mutação biológica. 

 

Encontrar uma fórmula que possibilitasse aos homens a vida em comum sem 

incorrer em conflito e guerra permanente foi o tema central de Thomas Hobbes (nascido em 

1588). Precisamente porque a sua vida foi vivida entre guerras civis e teve que exilar-se 

durante muito tempo em França e Itália. Por isso dizia que tinha nascido no mesmo dia que 

o medo, que considerava um irmão. O medo das pessoas, umas das outras, porque “o 

homem é como um lobo para o homem”. A sua missão de vida foi, então, vencer esse medo 

e encontrar maneira de todos trabalharmos para o bem comum. O medo é a base do pacto 

social, mas também o seu limite255. Em “Leviatan” (1651), título da sua obra mais famosa, 

em alusão ao nome do monstro bíblico, uma espécie de serpente marinha demoníaca, 

descreve um estado cuja autoridade é sem dúvida monstruosa, mas a única que nos 

protege de outro monstro bíblico ainda mais terrível, o Behemot, representação da guerra 

civil. Deste conceito de acordo entre cidadãos surge a lei para evitar confrontos256. Um ser 

gigantesco, composto pela ligação de uma infinitude de seres humanos. Esse gigante já não 

teme porque dentro de si mesmo estão concentradas todas as partes unidas e somente a 
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cabeça dirige e monopoliza a violência no conjunto social. Hobbes representa o Estado 

como um homem artificial cuja alma é a soberania e a razão está constituída pelas leis e 

pela justiça. Nesta comparação a saúde é a concórdia e a doença o conflito. A guerra civil 

não é senão a morte do corpo por inteiro. 

 

Segundo Bertrand Russel (Nobel da Literatura de 1952): “A única cura definitiva da 

guerra é a criação de um Estado mundial ou Super estado, forte bastante para decidir, 

mediante a lei, em todas as disputas internacionais. E um Estado mundial só é concebível 

depois das distintas partes do mundo se terem relacionado tão intimamente que nenhuma 

delas possa ser indiferente ao que ocorra nas outras”257. É o que está a acontecer, hoje, 

com a globalização que instituiu uma ordem de interdependência global. Ou recordando 

Julien Freunde, “nós cremos poder afirmar que a política é, por natureza, conflitual, pelo 

simples facto de que não haverá política se não houver um inimigo. Não nos ocupamos, 

portanto, de lutas "Agonais" ou desportivas, nem de zaragatas ou de rixas, que metem à 

bulha os indivíduos nem, também, de simples lutas de influência, de querelas literárias, de 

controvérsias e disputas nem, enfim, da concorrência económica, mas unicamente de 

rivalidades que opõem colectividades que, como tais, lutam pela sua existência ou por 

adquirir mais poder, para dominar ou, simplesmente, para se apropriar do poder político. A 

presença de uma colectividade como um todo organizado é, precisamente, a característica 

da luta política. É sob este aspecto que se torna necessário determinar a sua natureza 

específica”258. 

 

A guerra é um fenómeno intrinsecamente humano. Se não há muito a 

acrescentar à admirável análise conceptual feita por Clausewitz, já o mesmo não se pode 

dizer no que respeita ao significado da guerra, que continua em aberto. Seth B. Scott, num 

artigo intitulado “Non–Lethal Warfare”259, propõe uma reavaliação do conceito de guerra, 

assente na premissa de que o conflito é inevitável nas sociedades humanas, mas que a 

morte em resultado do conflito não é natural. Ele aborda a relação entre guerra e a morte e 

procura responder à questão de saber se pode haver guerra sem morte? Sabendo que a 

maioria dos autores entende que o propósito básico da guerra é “matar e destruir”260 e que o 

sucesso da mesma se tem medido em número de mortos e destruição infligida ao 

adversário, aquele autor reflecte sobre a nova tecnologia militar que afecta o homem sem 
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o matar. Elenca quatro tipos de armas não letais recentemente operacionalizadas pelo 

departamento de defesa norte-americano: 

 

i. Microwave array, usado para deter e dispersar pessoas. Conhecido como Active 

Denial, o sistema emite ondas milimétricas que penetram na pele, causando 

sensação de queimadura, actuando através da roupa; 

ii. Phasers, que consistem em lasers ultra violetas que criam uma linha condutora no 

ar onde a corrente eléctrica passa, causando paralisia sem perda de consciência 

através da contracção dos músculos (muscular tetanization); 

iii. Sonic units, emissoras de som de baixa frequência, que causam reacções internas, 

como dores abdominais, sem efeito permanente e sem destruir o ouvido; 

iv. Electromagnetic pulse weapons, que criam uma onda electromagnética, que destrói 

circuitos eléctricos sem afectar as pessoas ou as infra-estruturas. É crescentemente 

utilizada em cyber-warfare. 

 

Na opinião do autor, o recente desenvolvimento destas armas representa não só um 

avanço tecnológico, mas sobretudo uma potencial revolução das nossas atitudes em relação 

à guerra e à morte. Ironicamente, como refere, são os militares os mais entusiasmados com 

as referidas armas, já que a sociedade civil tem muitas críticas relativamente às mesmas. 

Mas porque não aproveitar a oportunidade para questionar os nossos preconceitos sobre a 

inevitabilidade de mortes na guerra ? No instante em que discutimos armas não letais, o 

inimigo deixa de ser um número e passa a tornar-se um ser humano e, consequentemente, 

com direitos. E, então, já não é só o como fazemos a guerra, mas a derradeira pergunta: 

para quê as guerras261. A própria globalização, que reforça identidades diversas 

independentemente da nacionalidade, torna-nos mais interligados e também mais co-

responsáveis. O problema é que a ideia de morte associada à guerra é um dos vários pré-

conceitos nesta matéria. O autor enuncia quatro mitos: matar é natural nos humanos; matar 

é um horror necessário para pôr fim a uma guerra; matar permite aos outros a oportunidade 

do último sacrifício e matar é a forma como o mundo funciona262.  

 

É preciso tomar consciência de que, em 100 anos, morreram em guerras 203 

milhões de pessoas. Foi este número que levou Glenn D. Paige, do Center for Global 

Nonkilling, a defender a tese de que é possível uma “nonkilling global society” através, 

desde logo, de uma alteração nas fundações da ciência política e nos seus estudos sobre a 
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violência. Do exposto resulta a exigência constante que se coloca ao analista, de se manter 

actualizado para dar resposta a novos desafios e para poder escolher de entre as inovações 

tecnológicas aquelas que podem ajudar no seu trabalho e as que representam novos 

prolemas para resolver. 

 

II.3.3. - RESOLVER OS OBSTÁCULOS COM A ESCOLHA DOS 

PROCESSOS ADEQUADOS. 

 

A análise de informação obriga a que o analista seja capaz de resolver os obstáculos 

que surjam à concretização dos seus fins, o que implica um esforço permanente de 

actualização que o permita ser flexível e adaptativo.  

 

II.3.3.1. - PODER E PERCEPÇÃO DE AMEAÇAS.  

 

“O exercício do poder, a submissão de alguns à vontade 

de outros, é inevitável na sociedade moderna; nada se realiza 

sem ele. (…) o poder pode ser socialmente maligno, mas é 

também socialmente imprescindível.” 

John Keneth Galbraith263 

 

A geopolítica fornece o mapa a partir do qual os governantes e os analistas se 

orientam no mundo das relações internacionais. A forma de organizar este mapa e a 

informação nele contida pode fazer a diferença para enfrentar ameaças no momento mais 

precoce, através de medidas atempadas e adequadas. Os critérios para medir o poder de 

um Estado são um conjunto de critérios organizativos dos elementos-chave que podem 

fazer a diferença na capacidade do Estado. O analista, sobretudo nas informações 

estratégicas, tem que ter implícito um mapa mental do mundo que o guie na reflexão sob a 

pressão do tempo. Quer isto significar que são fundamentais as ferramentas dadas pelo 

estudo das Relações Internacionais, designadamente para ter ideia do peso relativo dos 

Estados sobre os quais é chamado a avaliar e das consequências dessa avaliação para as 

ameaças que se colocam ao nosso Estado. 
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II.3.3.1.1. MEDIR O PODER DE UM ESTADO 

 

Como nos diz Raymond Aron, no campo das relações internacionais, poder é a 

capacidade que tem uma unidade política de impor a sua vontade às demais, não se 

tratando portanto de um valor absoluto, mas de um conceito que exprime uma relação entre 

os homens264. O termo potência, que data do período pós–renascentista em que emergiram 

os Estados-Nação, tem significado poder militar e vontade e possibilidade de o usar para 

ganhar influência no plano internacional265. 

 

Tomemos como definição operacional de poder nas relações internacionais a de 

Walter S. Jones266: “a capacidade de um agente das relações internacionais para usar 

recursos e valores materiais e imateriais de maneira a influenciar a produção de eventos 

internacionais em seu proveito”, ou a de Max Weber, de poder como a capacidade de 

obrigar. O poder pode exercer-se de diversas formas dependendo da faculdade a que 

recorre: económico se controla os meios de produção; político se leva ao controlo dos 

órgãos do Estado; militar quando pela ameaça ou uso da força consegue paralisar a 

utilização da força alheia. O poder é uma relação entre vontades que utilizam recursos à sua 

disposição267. Como refere Hobbes no Leviathan (Cap. X), “o poder de um 

homem…consiste nos meios para obter qualquer aparente vantagem futura” (componentes 

naturais e sociopsicológicos do poder). A geopolítica procura exprimir em leis tendenciais a 

relação entre a geografia e o poder. 

 

Assim como no plano do indivíduo proliferam teorias e temas de auto-ajuda assentes 

na premissa de que a nossa mente controla o nosso bem-estar e que, portanto, devemos 

educar-nos para ter atitudes positivas em relação à vida, a nós e aos outros, também no 

plano dos Estados, as percepções, as imagens e, como tal, a propaganda, ganham terreno 

nas relações internacionais. Na Guerra Fria, a imagem ameaçadora do adversário marcou o 

conflito e depois foi necessário desfazer essa imagem através da engenharia social. Como 

refere Adriano Moreira, “A atitude recíproca na relação população-governo é uma 

componente sócio-psicológica fundamental. A adesão ou repulsa entre ambos tem efeito 

imediato sobre o poder efectivo.  
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Sandra Balão refere neste aspecto a diferença entre a “imagem” de um Estado e a 

sua “substância”. “Normalmente aquilo que se quer transmitir para consumo da opinião 

pública é uma imagem que se aproxima de um ideal, daquilo que <deveria> ser, enquanto 

que aquilo que na realidade se faz, as políticas que são postas em prática e as decisões que 

se tomam, estão numa dimensão real, daquilo que <é>. Esta é a razão para que o comum 

dos cidadãos não perceba grande parte dos <jogos> e <manobras> de bastidores que estão 

na base da grande maioria das decisões estratégicas fundamentais inerentes à actuação e à 

posição de cada Estado na cena mundial (…)”268.  

 

Ao lado das componentes naturais e sociopsicológicas há as componentes 

sincréticas do poder, que são a combinação entre a capacidade humana, os recursos 

naturais e que habilitam o Estado a agir, a relação entre os recursos e os projectos. São as 

capacidades industrial, técnica e científica que são elementos definidores da hierarquia 

das potências. A qualidade da liderança reflecte-se no modo como os recursos vão ser 

utilizados para os projectos e a própria escolha dos mesmos. Há assim componentes 

mensuráveis e não mensuráveis em que a motivação e o rigor das percepções sobre o 

adversário contam269. Neste contexto, tornou-se conhecida a fórmula de Cline, estudada 

entre nós pelo professor Políbio Valente de Almeida270, usada como critério operacional para 

aferir o poder de um Estado, que é a seguinte: 

 

Pp= (C+E+M) x (S+W).  

Em que:  

Pp é o poder suposto; 

C, a massa crítica da população e do território; 

E, a capacidade económica; 

M, capacidade militar;  

S, objectivos estratégicos; 

W, vontade de executar as estratégias nacionais. 

 

A massa crítica de um Estado é a população e o território; a capacidade 

económica mede-se pelo montante do PNB, pelos recursos em energia oriunda de quatro 

fontes (petróleo, gás natural, carvão e nuclear), pelos minerais estratégicos (agrupados em 

ferro, cobre, bauxite, crómio e urânio), pela capacidade industrial (medida em função da 

                                                 
268

 In Martins, Manuel Meirinho et al.. (2010). Comunicação e Marketing Político. Contributos 
Pedagógicos. (pp. 72). Lisboa: ISCSP.  

269
 Kissinger, Henry. op. cit..             

270
 Almeida, Políbio Valente de. op. cit..                
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produção de aço, alumínio e cimento), pela capacidade alimentar (medida em função das 

diferenças entre a exportação e a importação de trigo, milho e arroz) e pela capacidade 

comercial (resultado da soma das importações e exportações). A capacidade militar é 

constituída pelas forças nucleares do Estado e pelas forças convencionais. A estratégia 

nacional é o processo político de decisão que conceptualiza e estabelece fins e objectivos 

para proteger e desenvolver os interesses nacionais no contexto internacional. A vontade 

nacional é considerada como o “grau da resolução que pode ser mobilizado entre os 

cidadãos nacionais para suportar as decisões governamentais em matéria de defesa e de 

política externa”271.  

 

Já para Hans Morgenthau272, os factores do poder nacional são os seguintes: 

i. A geografia (dimensão, configuração e localização do território); 

ii. Os recursos naturais; 

iii. A capacidade industrial; 

iv. A preparação militar; 

v. A população; 

vi. O carácter nacional; 

vii. O moral nacional; e 

viii. A qualidade do Governo. 

 

Hans Morgenthau refere-se à qualidade do governo para uma acção internacional 

eficaz, como a capacidade de fixar à sua política externa objectivos que estejam ao alcance 

dos meios de que pode dispor; a capacidade de combinar e conjugar em termos apropriados 

os diferentes elementos do poder do Estado aos fins externos que prossegue e a 

capacidade de conseguir o apoio da opinião pública para esses fins. A diplomacia, em 

sentido amplo, como conjunto da política externa, é a arte de combinar os diferentes 

factores do poder nacional e de os aplicar da melhor forma à defesa dos objectivos 

nacionais, maximizando os benefícios que a conjuntura internacional pode oferecer. Trata-

se de integrar os diferentes factores num conjunto coerente, é a arte de orientar a política 

externa e os efeitos desta habilidade são tanto mais notórios quanto menos forte é um 

Estado porque neste caso quaisquer erros podem pôr em causa a sua sobrevivência. 

 

                                                 
271

 Almeida, Políbio Valente de. Idem. p. 300.  
272

 Morgenthau, H. J. & Thompson, Kenneth W. Politics Among Nations, The Struggle for Power and 
Peace, apud Oscar Soares Barata, Demografia e Poder. Estudos Políticos e Sociais Vol. XVII (1989): pp. 7-31. 
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Ou seja, o poder é o produto das capacidades físicas e das capacidades 

psicológicas, o que significa que a sua fiabilidade é reduzida e de muito curto prazo, 

exigindo uma verificação contínua. “De tudo resulta que é tão incerta a avaliação dos 

poderes em confronto como a prospectiva da evolução e dos resultados futuros, não 

podendo, todavia, evitar-se a circunstância de que a acção política tem que ser planeada 

com base na percepção da realidade actual e na prospectiva do futuro”.  

 

O poder é uma relação variável, na qual conta a percepção que cada interveniente 

tem do poder do outro e do seu próprio. Referindo-se à época de Napoleão III e Bismark, 

Henry Kissinger273 afirmou: “num mundo assim havia uma lacuna inerente entre a imagem 

que a França tinha de si mesma como nação dominante na Europa e a sua capacidade para 

viver de acordo com essa imagem – uma lacuna que tem minado a política francesa até aos 

dias de hoje”. “A tendência francesa para se associar aos países prontos a aceitarem a sua 

liderança tem sido um factor constante na política externa francesa desde a Guerra da 

Crimeia. Incapaz de dominar uma aliança com países como a Grã-Bretanha, a Alemanha, a 

Rússia ou os Estados Unidos, e considerando o estatuto de menoridade incompatível com 

as suas noções de grandeza nacional e o seu papel messiânico no mundo, a França 

procurou a liderança em pactos com potências mais fracas – a Sardenha, a Roménia e os 

Estados alemães centrais, no séc. XIX, a Checoslováquia, a Jugoslávia, e a Roménia, no 

período entre guerras”. 

 

II.3.3.1.2. - NOVAS FORMAS DE MEDIR O PODER NACIONAL 

 

Na quantificação do poder dos Estados, nos últimos cinquenta anos, sobressaíram 

os factores militares e económicos, em parte pela dificuldade de medir outro tipo de factores. 

Sendo o poder também uma noção holística, quanto menos factores considerarmos menos 

interacções se perdem. Karl Hwang, num trabalho de Julho de 2008, intitulado “New 

Thinking in Measuring National Power”274, chamou a atenção para as concepções 

desenvolvidas pelos chineses e pelos indianos e que nos parecem muito pertinentes quando 

já referimos a importância de não cairmos em percepções parcelares. A grande parte das 

quantificações do poder dos Estados, como as vistas anteriormente, não toma em 

consideração a intrínseca complexidade da noção de poder e a necessária abordagem 

multidimensional. 

                                                 
273

 Kissinger. op. cit. 
274

 Hwang, Karl, New Thinking in Measuring National Power. Prepared for the WISC Second Global 
International Studies Conference, University of Ljubljana, Slovenia, pp. 23-26. July (2008), 
http://www.wiscnetwork.org/ljubljana2008/papers/WISC_2008-137.pdf 
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Refere-se ao “Comprehensive National Power” (CNP) da China e ao “National 

Security Index” (NSI) da Índia que, desde 2002, coloca a segurança humana acima da 

cibersegurança e traduz uma mudança de paradigma que deixa de se focar só no hard 

power, mas passa a incluir o soft power. Neste contexto, este autor propõe uma nova 

equação para medir o poder nacional através da quantificação dos seguintes factores: 

i. Performance económica; 

ii. Desenvolvimento social e esperança de vida; 

iii. Nível educacional (nível de avaliação internacional dos estudantes); 

iv. Performance do governo (índices de corrupção); 

v. Produção de energia; 

vi. Despesas militares; 

vii. Produção de armas; 

viii. Capacidade de produção de armas nucleares. 

 

O mais interessante é a forma como chega a esta fórmula, já que parte de um 

paralelismo entre uma estrutura de larga escala, o Estado, e outra de pequena escala, o 

indivíduo e define quatro factores básicos comuns a ambas. No caso do indivíduo, o 

carácter e a inteligência, na dimensão mental, e a saúde e o bem-estar na dimensão física. 

No caso do Estado, a integridade ou ausência de corrupção e o nível educacional no plano 

mental, e a esperança de vida e o nível económico, no plano físico, de acordo com os 

quadros infra: 

 
INDIVÍDUO 

 Qualitativo Quantitativo 

Mental Carácter Inteligência 

Físico Saúde Bem-estar 

 
 
ESTADO 

 Qualitativo Quantitativo 

Mental Integridade  – ausência de 

corrupção 

Nível educacional 

Físico Esperança de vida Nível económico 
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A partir desta base e tomando em consideração que os Estados desenvolvidos 

conseguem proteger os seus cidadãos da violência, a analogia com o indivíduo termina e é 

introduzido o factor segurança na equação do poder nacional, quer traduzido no poder 

militar, que permite matar e evitar ser morto, quer no poder económico, que é um poder 

militar latente, já que depende apenas da vontade dos governantes usá-lo nesse sentido. 

Mike Huckabee, um dos candidatos presidenciais nas eleições primárias americanas de 

2008, enfatizou em diversos debates a importância da auto-suficiência dos Estados em três 

sectores chave da economia: alimentos e água; combustível e produção energética; e 

fabrico de armas275. 

 

Convertido em funções lógicas simples, por Hwang, significa: 

 No food - no people; 

 No fuel - no economy;  

 No arms - no army. 

 

O “Integrated State Power” valoriza as sinergias, entre os vários factores de medida 

do poder o que significa que a concentração em poucos factores resulta em poder reduzido 

e uma distribuição equilibrada entre os diversos factores resulta em maior poder. Na tabela 

de poder integrado do Estado, os EUA aparecem em primeiro lugar, seguidos da China e da 

Rússia, Reino Unido, França e Índia. A U.E., a ser considerada, ficaria posicionada antes da 

China. Partindo de uma concentração de poder distribuída por 197 Estados como se 

tivessem tamanho igual daria o valor de 6.6. Tomando o total de unidades do índex de 

concentração usado em economia276, 46 479 770 923 569, e dividindo por 6.6 obtém-se o 

valor de 7 040 730 690 658 unidades.  

 

Al-Rhodan (2009), por seu turno, reconhece a importância dos desenvolvimentos 

tecnológicos (fazem parte da equação do poder) que podem permitir a pequenos Estados 

e grupos humanos pôr em causa sistemas mundiais. Este autor propõe-nos, também, uma 

grelha organizativa para medir o poder dos Estados a que chama “meta-geopolitics” e que 

inclui sete áreas diferentes do poder do estado277, pretendendo com elas representar a 

elevada complexidade nas relações estratégicas entre Estados: 

i. Assuntos sociais e de saúde; 

ii. Política interna;  
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Interests and Justice in the 21

st
 Century. London: Transaction Publishers. 



Helena Cristina Rêgo                                                                                                            A Inteligência dos Estados  

131 
 

iii. Economia; 

iv. Ambiente; 

v. Ciência e potencial humano, 

vi. Assuntos militares e de segurança; e 

vii. Diplomacia internacional. 

 

As duas primeiras tabelas infra contêm estas sete áreas do poder do Estado 

aplicadas à União Europeia, apesar desta não constituir um Estado, nas quais o autor avalia 

o poder da UE, em dois momentos, o actual e dos seus dilemas e futuro. As terceira e 

quarta tabelas são uma construção nossa, com base nas mesmas sete áreas propostas 

pelo autor, aplicadas a Portugal. A elaboração das tabelas sobre Portugal traduz o 

esforço que o analista faz na realidade quando tem que apresentar projecções e 

tendências sobre um dado país, região ou tema. É o mapa mental que vai construindo, 

sendo a sua “demonstração” que lhe confere algum rigor278. 

                                                 
278

 Áreas fundamentais a tomar em consideração na característica sumária das capacidades de um 
Estado. 
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Tabela I - Case Study: União Europeia 

 

 

Áreas 

 

Realidades geopolíticas e dilemas 

Sociais e de Saúde 

 População envelhecida 

 Novas fracturas sociais devido à crescente hostilidade contra 
imigrantes 

 Crescentes custos de saúde 

Política Doméstica 

 “Tratado da UE”  

 Falta de liderança 

 Défice democrático 

 Crescente populismo em Estados-membros põe em causa a 
integração 

Economia 
 Crescimento económico lento 

 Desemprego 

Ambiente 
 Poluição atmosférica, sobretudo através de emissões de ozono e 

partículas 

 Grande emissora de gases de estufa 

Ciência e Potencial 
Humano 

 Mão-de-obra altamente qualificada 

 Líder mundial em ciência e tecnologia, incluindo programa espacial 

 Investimentos relativamente baixos em investigação e 
desenvolvimento (média UE: 1,84% do PIB) 

Militares e de 
Segurança 

 Agente para a paz na Europa 

 Estratégia de segurança sublinha novas ameaças não 
convencionais  

 Principais prioridades na agenda de segurança são a proliferação 
de armas de destruição em massa e o terrorismo internacional 

 Política de Segurança e Defesa Europeia baseada na gestão de 
crises 

Diplomacia 
Internacional 

 Notáveis capacidades de soft power 

 Presença internacional e política externa fracas 

 Peso económico não se reflecte em peso político 

 Promove o fortalecimento de instituições globais e do direito 
internacional 

 
Fonte: Al-Rodhan, Nayef R.F. Neo-statecraft and meta-geopolitics: Reconciliation of Power, Interests and Justice 

in the 21
st
 Century. (Londres: Transaction Publishers, 2009.): p. 249  

  



Helena Cristina Rêgo                                                                                                            A Inteligência dos Estados  

133 
 

Tabela II – Case Study: União Europeia: Necessidade de traduzir peso económico na 
capacidade de projecção política 

 

 

Áreas 

 

Imperativos geopolíticos e trajectórias futuras 

Sociais e de Saúde 

 Integrar estrangeiros nas sociedades europeias através da 
promoção do multiculturalismo e cosmopolitismo 

 Eliminar desigualdades e xenofobia em relação aos imigrantes, 
especialmente na educação e no local de trabalho 

 Ajustar aos desafios tendo em consideração o envelhecimento da 
população 

Política Doméstica 

 Promover a renovação da fé no projecto da União Europeia entre os 
cidadãos europeus 

 Abertura de canais para maior contributo público para o processo de 
elaboração das políticas  

 Assegurar declarações políticas inclusivas através da comunicação 
social e da indústria de entretenimento  

Economia 
 Reforçar a economia e criar novos empregos 

 Prevenir a ascensão do nacionalismo económico e do 
proteccionismo nos Estados-membros 

Ambiente 
 Promover a inovação nas tecnologias limpas 

 Trabalhar sobre objectivos ambiciosos para reduzir as emissões de 
gases de efeito estufa 

Ciência e Potencial 
Humano 

 Melhorar a cooperação entre as instituições de investigação de cada 
um dos Estados-membros 

 Aumentar o investimento em investigação e desenvolvimento, 
especialmente pelo sector privado 

 Tomar em consideração a qualificações escassas, especialmente 
no Reino Unido, Irlanda e Holanda 

Militares e de 
Segurança 

 Desenvolver uma política de segurança eficaz para lidar com o 
controlo de armamento, crime organizado internacional, controlo de 
doenças e migrações ilegais 

 Lidar com problemas de segurança energética 

Diplomacia 
Internacional 

 Prosseguir o processo de alargamento 

 Desenvolver uma política de consistência em relação a Estados 
vizinhos 

 Afirmar o lugar de direito como grande potência na comunidade 
internacional 

Fonte: Al-Rodhan, Nayef R.F. Neo-statecraft and meta-geopolitics: Reconciliation of Power, Interests and Justice 
in the 21

st
 Century. (Londres: Transaction Publishers, 2009.): p. 307 
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Tabela III – Case Study: Portugal 

Áreas Realidades geopolíticas e dilemas 

Sociais e de Saúde 

 População envelhecida 

 Crescente taxa de desemprego (15%) sobretudo jovem (34,5%) 

 Bom sistema de saúde, não obstante os crescentes custos 

 Enfraquecimento do Estado social 

Política Doméstica 
 Falta de lideranças esclarecidas 

 Contexto de crise económica persistente 

Economia 

 42º Lugar mundial no ranking do PIB
279

 

 Contexto de crise económica persistente 

 Decrescimento económico  

 Elevado endividamento público e privado 

 Desequilíbrio persistente das contas públicas 

 Dependência energética 

 Aumento do desemprego 

 Diminuição do factor trabalho por via da emigração 

 Falta de competitividade 

Ambiente 
 Poluição atmosférica, sobretudo através de emissões de ozono e 

partículas 

 Grande emissora de gases de estufa 

Ciência e Tecnologia e 
Potencial Humano 

 Emigração sobretudo na forma de Brain drain 

 Sistema educativo posicionado em 25º lugar do ranking PISA para 
os 34 países da OCDE 

 Investimentos relativamente baixos em investigação e 
desenvolvimento (Portugal: 1,66% do PIB

280
) 

 Ensino público gratuito mas falta de correlação entre a educação e 
as actividades empresariais 

Militares e de 
Segurança 

 Agente para a paz no mundo 

 Ausência de ameaças militares directas 

 Estratégia de segurança sublinha novas ameaças à segurança, não 
convencionais 

 Principais prioridades na agenda de segurança são a proliferação 
de armas de destruição em massa e o terrorismo internacional, a 
que acrescem os temas da segurança energética 

 Política de segurança e defesa alinhada com a UE e NATO, 
baseada na gestão de crises 

Diplomacia 
Internacional 

 Capacidades de soft power, sobretudo nas missões de manutenção 
de paz (ex: Timor-Leste) 

 Promove o fortalecimento de instituições globais e do direito 
internacional 

 Fortes relações com UE, NATO e CPLP 

 Diplomacia económica 

Fonte: Construída com base em Al-Rodhan, Nayef R.F. Neo-statecraft and meta-geopolitics: Reconciliation of 
Power, Interests and Justice in the 21

st
 Century. (Londres: Transaction Publishers, 2009). 
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Tabela IV - Case Study: Portugal: Trajectórias 

Áreas Imperativos geopolíticos e trajectórias futuras 

Sociais e de Saúde 

 Diminuição da taxa de desemprego 

 Redução da sobrecarga do Estado social sobre um conjunto cada 
vez menor de cidadãos, devido à redução da taxa de natalidade; 
aumento da esperança média de vida e à emigração da população 
jovem 

 Reorganização/reorientação do Estado social 

Política Doméstica 

 Promoção de lideranças esclarecidas 

 Ajustamento do Estado ao ambiente de crescente integração 
europeia 

 Correlação entre desemprego e agitação social 

 Combater a corrupção e aumentar a eficácia da justiça 

Economia 

 Diminuição da taxa de desemprego 

 Alteracão da política fiscal 

 Protecção e promoção de políticas de gestão dos recursos naturais 

 Identificação e promoção de sectores cruciais para o 
desenvolvimento económico, no âmbito do imperativo de 
crescimento económico 

 Aproveitamento das energias renováveis num contexto de 
sustentabilidade 

 Racionalização do Estado 

 Defesa dos recursos marítimos 

Ambiente 

 Reinvestimento na agricultura 

 Combate à desertificação 

 Conservação dos recursos naturais, nomeadamente pedológicos, 
hídricos e biológicos, explorando-os de forma sustentada e 
mitigando os impactos negativos 

Ciência e Tecnologia281 
e Potencial Humano 

 Emigração de jovens licenciados 

 Interligação da produção de conhecimento em ciência e tecnologia 
ao serviço da economia. Protecção deste conhecimento com o 
sistema de registo de patentes  

Segurança e Defesa 

 Desenvolvimento de recursos humanos e tecnológicos nacionais em 
torno da extensão da plataforma continental 

 Pressão para um maior contributo nacional para organizações 
internacionais (UE e NATO) 

 Redefinição dos conceitos de defesa e segurança no contexto de 
uma crescente interdependência no sentido da segurança global 

Diplomacia 
Internacional 

 Projecção da imagem de Portugal 

 Crescente peso da diplomacia económica 

 Diversificação de parceiros na cena internacional 

 Lusofonia – Dinamização do papel de Portugal no espaço lusófono 

Fonte: baseado em Nayef R.F. Al-Rodhan, Neo-statecraft and meta-geopolitics: Reconciliation of Power, 

Interests and Justice in the 21
st
 Century. (Londres: Transaction Publishers, 2009). 
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 Inserimos o termo tecnologia na 5ª área desta tabela em conformidade com a importância que 
damos à mesma como variável de futuro 
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Figura 6 - Os quatro tipos de poder 

 

Fonte: Nayef R.F. Al-Rodhan, Neo-statecraft and meta-geopolitics: Reconciliation of Power, Interests and Justice 

in the 21
st
 Century, (Londres: Transaction Publishers, 2009.): p. 179. 
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II.3.3.2. - A INTERDISCIPLINARIDADE PARA MELHOR COMPREENDER O 

MUNDO COMPLEXO  

 

Depois de termos visto a importância de ter presente o mapa geopolítico que nos 

guia de uma forma macro, temos amiúde necessidade de recorrer a outras disciplinas. Na 

busca de processos adequados para compreender o mundo complexo, vale a pena 

reflectirmos sobre a importância da interdisciplinaridade versus a grade das disciplinas com 

a qual crescemos. A importância da tomada de consciência de que a interacção entre as 

coisas é fundamental para a sua compreensão leva-nos a sustentar a alteração do 

paradigma do conhecimento. O saber dividido em disciplinas faz com que o investigador de 

uma área raramente saiba das últimas descobertas de outra área. 

 

Consequentemente, as metodologias aplicadas num ramo do saber raramente 

beneficiam outro ramo do saber, até porque cada ramo, para o ser, tem especificidades 

enunciadas e é autónomo, no sentido de que tem regras próprias. Para isso, também 

contribui o facto de não conseguirmos estudar tudo ao mesmo tempo e, como tal, termos 

que ser pragmáticos e dividirmos tarefas. Contudo, também percebemos que um livro só o é 

porque traduz um conjunto de palavras interligadas e é essa interligação que lhe dá 

unidade. Claro que cada palavra tem um significado próprio, descrito nos dicionários e isso 

já é muito. Mas não chega. Acresce que basta mudarmos a ordem das palavras para 

obtermos significados diferentes. Julgamos que este exemplo ilustra o que queremos 

transmitir quando dizemos que o verdadeiro salto na compreensão dos fenómenos assenta 

na interligação dos vários saberes. Vejamos, por exemplo, o nosso código genético, ele é 

um encadeado único de genes que nos confere identidade própria.  

 

Poderemos, então, exponenciar cada descoberta se a fizermos repercutir noutros 

sectores. Algumas fórmulas da biologia são certamente úteis para nos ajudar a 

compreender alguns fenómenos sociais. A nanotecnologia, a biologia, a medicina, podem 

interligar-se na nanobiomedicina ou num híbrido similar. As próprias teorias organicistas 

aplicadas ao Estado assentes em paralelismos já eram um esforço neste sentido. Mas só 

podemos comparar entre termos que conhecemos. A estrutura básica do corpo humano faz 

parte do saber de todos nós, independentemente do grau de literacia. Se conhecermos 

mais, poderemos fazer mais comparações. Como as sinapses cerebrais. Só podemos 

interligar quando temos termos para comparar e isso tem um efeito multiplicador. 

Exponencía os resultados. 
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O nosso mundo é infinitamente “cloisonné”, em todas as escalas: é dividido em 

continentes, em grandes blocos internacionais ou vastos impérios; em Estados nacionais; 

em regiões no interior dos Estados; em países no interior das regiões; em aglomerados 

urbanos e áreas rurais; em bairros no interior de vilas; em explorações agrícolas numa 

comunidade282. Isto remete-nos para a teoria da complexidade, ainda em desenvolvimento, 

como uma das formas de interligar os fenómenos de forma universal. A própria nanociência 

também está a dar este salto de interligação de disciplinas até agora independentes. 

 

Edgar Morin283, sabiamente, em 1999, enunciando os princípios do conhecimento 

pertinente, referia haver um problema capital no nosso sistema educativo e que se traduzia 

na supremacia do saber fragmentado, de acordo com disciplinas, que impedia o vínculo 

entre as partes. Defendia, em consequência, a necessidade de aprender os objectos no seu 

contexto e conseguir reflectir sobre esta complexidade. Na verdade, o nosso sistema de 

educação é incapaz de abordar a complexidade, ou seja, a relação entre os diversos tipos 

de conhecimentos. Quando reflectimos sobre os fenómenos não se pode separar o local do 

global. O indivíduo é determinado pela dimensão planetária. Por isso, Morin nos diz ser 

imprescindível “ensinar a compreensão”, meio e fim da comunicação humana. Só que a 

compreensão está fora do ensino, sendo esse o desafio do futuro. 

 

Quando procuramos entender as dinâmicas de poder entre Estados ou quando 

queremos cenarizar sobre o futuro de um Estado, ou do Mundo, entendemos a importância 

da constatação de que não sabemos muitas coisas, uma espécie de ignorância consciente. 

O que sabemos que não sabemos e pior o que nem sequer podemos alcançar que não 

sabemos284. Mas sobretudo a consciência de quão falíveis são as nossas análises porque 

assentes na incompletude dos ingredientes. Quando nos debruçamos sobre a segurança 

dos Estados e as ameaças que sobre ele impendem, das redes globais de terrorismo, do 

crime organizado e das guerras, percebemos que estes conflitos representam sistemas 

complexos. Acresce que as ciências nos permitiram adquirir muitas zonas de certeza, mas 

também ter consciência das inúmeras zonas de incerteza. É necessário assentar o sistema 

educativo também nas incertezas para que o homem esteja mais preparado para o mundo. 

Tomar consciência de que as verdades que alcançamos são geralmente transitórias e que a 
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regra é a incerteza. Daí a importância de aprendermos a reflectir com base em cenários que 

nos permitem prepararmo-nos para o futuro, para o desconhecido. 

 

Neste contexto, vale ainda a pena referir o Edge Forum285, com Sedeem Bangalore, 

um grupo de instituições educativas dos sectores público e privado que promove o alto nível 

dos padrões educativos, sistema de valores e governança na educação superior, tendo em 

vista preparar a liderança indiana do futuro, uma visão para uma educação global. Por nos 

referirmos a integração e multidisciplinaridade, e chamando à colação autores nacionais 

vale a pena recordar também, no âmbito do 25º aniversário do jornal de Leiria, o Fórum 

Inovação e Futuro, que se realizou, em 17 de Março de 2010, no Instituto Politécnico de 

Leiria, no qual registámos algumas afirmações interessantes.  O Presidente da empresa de 

papel Renova, Carlos Pereira da Silva, considerou, a propósito da importância da 

criatividade no sucesso da empresa, que a “melhor maneira de prever o futuro é inventando-

o. Só assim se consegue estar sempre certo”286. 

 

Por seu lado, a Professora Elvira Fortunato, de Ciência dos materiais da FCT-UNL, 

referiu a importância da aproximação da arte e da ciência, dando o exemplo do projecto 

Ciência Viva e da nanotecnologia como uma ciência transversal. Sublinhou a inovação como 

valor acrescentado da criatividade. Também a designer portuguesa Guta Moura Guedes 

referiu serem necessárias equipas multidisciplinares para perceber o mundo actual onde o 

acesso ao conhecimento é fácil. O físico Carlos Fiolhais, da Universidade de Coimbra, 

dissertou sobre a ciência como forma de cultura, considerando a imaginação como tendo 

mais valor que o conhecimento. Daniel Pink287, convidado estrangeiro nesta conferência, 

que trabalhou com o antigo vice-presidente dos EUA, Al Gore, dissertou sobre o cérebro do 

futuro: as capacidades necessárias para as principais economias do mundo. O que vai 

importar nos próximos tempos será o crescimento da Ásia; a maior automação do trabalho 

especializado; e a abundância de informação. O que é determinante para avançar na 

economia é o design para solucionar o problema; o contexto dos factos como diferenciador 

entre produtos; a forma como se ligam os pontos e se tiram conclusões; a capacidade de 

empatia com as pessoas; o jogo como elemento dinamizador de vontades e a motivação na 

finalidade para além do lucro.  
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Fomo-nos apercebendo, nos últimos anos, em diversas conferências, que há já 

bastantes pessoas, nomeadamente em Portugal que, quer pela via teórica, quer pela 

prática, entendem que a interligação das partes do conhecimento é fundamental para fazer 

a diferença num mundo de hiperinformação. Esta conferência é ilustrativa disso mesmo. Os 

exemplos destes portugueses demonstram a existência e consciência da necessidade do 

saber global, daí que estes autores falem dos méritos de equipas interdisciplinares, perante 

uma realidade educativa assente em disciplinas. Contudo, aquilo em que acreditamos é na 

necessidade de generalistas que, num cérebro só, fundam o saber que hoje corresponde à 

soma de um conjunto de especialistas a trabalhar numa mesma equipa. 

 

A inteligência é também rapidez. Apesar de ser voz comum dizer-se que várias 

cabeças pensam melhor do que uma só, isso é verdade pela complementaridade de 

perspectivas, mas é sempre mais moroso e não é um processo espontâneo como seria se 

se passasse num só cérebro. Cada especialista tem o seu quadro mental e quando posto 

em equipa gera naturalmente bloqueios perante o outro que tem um modelo mental 

diferente. A questão da abordagem holística é algo já pensado e sentido por muitos, mas o 

sistema organizacional tradicional assente na divisão por disciplinas esmaga qualquer 

opinião individual. A título de exemplo focaremos o caso da medicina e da saúde.  

 

Quando nos dói algo e vamos a um especialista, esse profissional tende a encontrar 

explicações no seu sub-ramo do saber. Por vezes um sintoma dá-se num órgão que nada 

tem a ver com o órgão que o causa, o que recomenda visão global holística do corpo 

humano, mais consentânea com o clínico geral. Se a medicina chinesa assenta 

precisamente nesse entendimento, a medicina ocidental está sobretudo dividida numa 

multidisciplinaridade de especialidades que traduzem a própria estrutura do curso de 

medicina. Isto conduz, algumas vezes, à incompreensão e morosidade no tratamento de 

certas patologias. Da mesma forma, a compreensão das mudanças no mundo demora mais 

tempo devido ao nosso saber espartilhado. Os Estados que possuem maior continuidade 

das suas políticas tendem a interligar os saberes. 

 

O General Carlos Chaves propugna nesta nova Estratégia de Segurança Nacional a 

introdução no Sistema de Educação Nacional de um conjunto de matérias que criem, 

desenvolvam e fortaleçam o conceito de Segurança Nacional porque é necessário que este 

sentimento de Segurança e Defesa seja assumido e “absorvido” por todos, sendo esta 

adesão de todos os cidadãos fundamental para a segurança nos dias de hoje. “É nossa 
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responsabilidade preparar o futuro”288, compreender a complexidade dos desafios e as 

causas dos conflitos. Se não o fizermos, “perderemos gerações” que desistem de viver no 

seu país por não lhes terem garantido as condições para tal, precisamente por 

impreparação estratégica. 

 

Em 2009, “Fullbright Program”, instituiu uma bolsa289, na Austrália, para motivar os 

estudantes a apresentarem teses no sentido de se conseguirem Estados mais inteligentes. 

A “Scholarship to boost clever state” teve o objectivo de conseguir melhores instituições 

educativas, indústrias e empresas mais competitivas, numa escala internacional. Também já 

em 2006, o Estado de Washington, juntando-se a outras entidades do sector público e 

privado, tinha procurado implementar um sistema de gestão de risco habitualmente aplicado 

ao mundo empresarial, conhecido como “Enterprise Risk Management” (ERM), tendo em 

vista servir de instrumento de gestão de apoio à tomada de decisão e com o objectivo de 

conseguir melhores resultados para os cidadãos de Washington290. O “Enterprise Risk 

Management” é um trabalho holístico de gestão de risco que inclui identificar, avaliar, 

medir, acompanhar e responder aos riscos que se colocam às empresas. 

 

A risk intelligence approach aumenta a capacidade de antecipar e responder a 

oportunidades bem como de preparar-se para potenciais situações disruptivas. Está para 

além de ver o risco apenas como sendo um prejuízo a ser evitado. Em tempos de incerteza, 

os governos sofrem impactos dos desafios que são colocados internamente, das condições 

económicas globais, de nova legislação e da exigência de transparência. Neste sentido, é 

fundamental que o Estado se torne mais inteligente acerca dos riscos291. 

 

São enunciados onze benefícios potenciais resultantes da aplicação deste programa: 

i. Maior transparência, controlo e participação dos cidadãos na governação; 

ii. Redução da incerteza; 

iii. Maior ajustamento entre valor e custo dos serviços; 

iv. Melhor distribuição dos recursos; 
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v. Melhores práticas no planeamento de distribuição de recursos; 

vi. Maior padronização da qualidade dos serviços; 

vii. Maior capacidade de gestão face às obrigações em competição; 

viii. Melhoria do processo decisório decorrente do melhor entendimento dos 

custos reais; 

ix. Sistemas de gestão integrada de performance, riscos e compliance; 

x. Aumento da moral dos departamentos; 

xi. Maior exercício de criatividade e inovação nas práticas de gestão. 

 

Quando o Estado de Washington implementou este programa, distribuiu manuais e 

treino aos diversos serviços do Estado, desenvolveu um modelo de avaliação maduro para 

ajudarem as empresas estatais a avaliarem os riscos de gestão e criou especialistas nesta 

matéria. A evolução do programa é acompanhada pela iniciativa Government Management 

and Accountability Performance. Também muitas universidades criaram departamentos de 

gestão de risco - risk management in higher education, para prevenir ameaças que ponham 

em causa a sua reputação e assegurar o cumprimento dos seus objectivos292: fogos fatais; 

tiroteios e problemas emergentes. 

 

Ainda neste sentido, num artigo de Outubro de 1999 da “Harvard Business Review”, 

Nassim Taleb e outros293 desenvolveram o tema da gestão de risco, o qual consideram ser 

fundamental para lidar com um mundo cada vez mais imprevisível. A ocorrência dos 

chamados “cisnes negros”294, que são cada vez mais frequentes no mundo empresarial, são 

quase impossíveis de prever. Assim sendo, a única coisa que se pode fazer é diminuir a sua 

vulnerabilidade desenvolvendo técnicas sofisticadas de gestão de risco, principalmente 

mudando a própria visão dos riscos. Aqui reside precisamente uma das soluções: mudar a 

forma de abordar os problemas, pensar e voltar a pensar. Questionar os nossos 

modelos mentais. Estes autores apontam seis erros em que os executivos incorrem e que 

podemos alargar aos analistas e aos governantes:  

 

i. Acreditarmos que podemos gerir o risco através da previsão de eventos externos. 

As empresas devem concentrar-se na gestão das consequências para eventos de 
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baixa probabilidade e alto impacto, mais do que gastar o seu tempo a tentar 

prevenir as actuais causas de um risco potencial; 

ii. Estarmos convencidos que estudando o passado a geriremos o risco. Os 

empresários usam a história para prever o futuro, mas números e estatísticas não 

são o mesmo que probabilidades no mundo real (vide sistemas complexos e a 

ausência de linearidade); 

iii. Não ouvirmos conselhos sobre o que devemos fazer. O jogo de xadrez é o mais 

semelhante ao ambiente empresarial: os grandes mestres evitam erros. É tão 

importante prepararmo-nos para evitar perdas quanto para ter lucros. Evitar riscos 

agora poderá permitir sucesso no futuro; 

iv. Assumirmos que o risco pode ser medido por desvios ao padrão (avaliações 

quantitativas). Os modelos matemáticos, lineares, (r-quadrado, regressão) não são 

bons para medir riscos; 

v. Não termos consciência que mesmo usando os mesmos números os investidores 

têm interpretações psicológicas diferentes. A forma como o risco é descrito tem 

grande impacto psicológico; 

vi. A super especialização da produção empresarial limita a sua capacidade de 

adaptação à mudança do ambiente económico. Os executivos devem focar-se em 

evitar riscos e em probabilidades de perdas futuras, mais do que nos lucros 

futuros. 

 

Os livros de gestão de risco convencionais não são condicentes com o mundo em 

que vivemos e nós não fomos preparados para enfrentar o mundo actual. Nenhum modelo 

previu o impacto da actual crise financeira e as suas consequências continuam a 

surpreender os economistas. Tanto mais que a crise foi desencadeada por modelos de 

gestão de risco bancário que os expunham a mais riscos do que evitavam. 

 

II.3.3.3. - MÉTODOS PARA PENSAR SOBRE O FUTURO 

 

Continuando no suporte à escolha pelo analista dos métodos mais adequados para a 

resolução dos seus problemas, passemos revista aos que auxiliam o trabalho de previsão. 

Os seres humanos são os únicos animais que pensam sobre o futuro, procurando antecipar 

e fazer previsões (diferente da avaliação que todos os seres vivos fazem para avaliar o que 

lhes vai acontecer nos próximos minutos, “nexting” ou future mapping295). Prever é sempre 
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um exercício de imaginação que implica um cérebro que consiga gerir o conceito de mais 

tarde, quer seja um mais tarde hoje, quer seja um mais tarde este ano, ou mais tarde, no fim 

deste milénio. “O futuro é uma dimensão que nós, seres humanos, temos de manejar de 

alguma maneira enquanto ele nos escapa irremediavelmente; tem uma estrutura 

semelhante à do horizonte geográfico e uma visibilidade igualmente esquiva”296. “A 

investigação do futuro não é, propriamente, uma nova disciplina científica; é um 

esforço interdisciplinar de aproveitamento do potencial antecipatório das diversas 

disciplinas científicas”297. 

 

Quando pensámos em cenários de futuro, veio-nos à memória um livro que já há 20 

anos, quando fazíamos a tese de mestrado, nos pareceu muito interessante, intitulado “A 

brief history of the future”298. Volvido todo este tempo continuámos a encontrar nele uma 

ancoragem para a nossa reflexão. Ele mapeou o futuro como os historiadores mapeiam o 

passado e no seu processo desenhou tendências que contrariavam o saber convencional 

sobre problemas mundiais persistentes, como os conflitos étnicos, a degradação ambiental 

e a injustiça económica. Observando a interacção de quatro tendências centrais – 

democratização, expansão tecnológica, integração regional e obsolescência da guerra – o 

autor traçou um retrato do futuro, imbuído de ideias e com o poder de uma visão. A sua ideia 

de listar uma centena de invenções e descobertas pareceu-nos muito interessante e 

sobretudo damos-lhe um valor que, na década de 90, quando o lemos pela primeira vez, 

não conseguimos vislumbrar cabalmente.  

 

Hoje, estamos precisamente sintonizados com a necessidade de conhecer as 

invenções e descobertas científicas e tecnológicas em curso para poder vislumbrar o 

futuro299. Sem nunca o afirmar categoricamente, o autor acabou por juntar as ciências e as 

humanidades. Curiosamente Goodman ocupou vários cargos governamentais e foi consultor 

de vários políticos, sendo associado da “Scholl of Foreign Service na Georgetown 

University”. Editou e colaborou em livros e artigos como “The Lost Peace: America´s Search 

for a Negotiated Settlement of the Vietnam War and Strategic Intelligence and American 

National Security” (com Bruce D. Berkowitz). 

 

Listagem de invenções e descobertas: 

i. Processos de confirmação de baixo custo; 
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ii. Regeneração do ozono estratosférico gerada por processos químicos e de 

manufactura; 

iii. Scanners de diagnóstico holístico do corpo que eliminarão 99% da cirurgia 

exploratória; 

iv. Nucleótidos de engenharia genética preventivos do crescimento de cancros e outras 

patologias e sua transmissão para outra geração; 

v. Transportes supersónicos de compósitos de carbono para viagens intercontinentais;  

vi. Programas de geração de software informático que permitem aos utilizadores 

especificar o que necessitam para que as máquinas desenvolvam as soluções mais 

apropriadas e adequadas; 

vii. Portáteis “infomen” de baixo custo que ligam os utilizadores a bases de dados 

globais em tempo real; 

viii. Uso universal de ensino audiovisual através de computadores que permite aos 

estudantes aprender conhecimentos básicos e aplicados, à sua velocidade e à sua 

maneira; 

ix.  Plasma sintético livre de doenças; 

x. Purificadores de água self replicating que eliminam doenças da água; 

xi. Automóveis à prova de choque e que previnem acidentes; 

xii. Geradores de energia solar de baixo custo; 

xiii. Máquinas de tradução automática simultânea, de voz e texto, em línguas 

estrangeiras; 

xiv. Procedimentos e instrumentos de cirurgia não invasiva, que eliminam 90% das 

necessidades de anestesia; 

xv. Transportadores de raios de partículas para medicamentos vitais e organismos 

simples; 

xvi. Alimentos e derivados de produtos animais resistentes a bactérias, que eliminam a 

necessidade de refrigeração em 75% das reservas alimentares mundiais; 

xvii. Tanques de oxigénio auto-regenerativos para meios submarinos, de elevada altitude 

e naves espaciais; 

xviii. Sistemas eficientes e de baixo custo para cuidar de crianças e idosos; 

xix. Igualdade sexual e racial; 

xx. Químicos e produtos não inflamáveis para extinção de incêndios não intencionais 

xxi. Sistemas de previsão meteorológica sofisticados; 

xxii. Previsão de tremores de terra e uso de explosões nucleares pacíficas para 

redireccionar a energia daqueles que ocorrem; 

xxiii. Arca de Noé; 
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xxiv. Pergaminho com testemunho da vida adulta de Jesus, autenticado em como foi 

escrito na altura em que ele viveu; 

xxv. O gene que conduz ao assassínio; 

xxvi. Eliminadores de lixo tóxico e nuclear seguros para o ambiente; 

xxvii. Tratamentos dietéticos para cura de doenças mentais; 

xxviii.  Sistemas de poupança seguros e geradores de riqueza que substituam os juros 

compósitos; 

xxix.  Elementos que viajam mais rápido do que a velocidade da luz; 

xxx. Como o universo foi criado e a sua capacidade de expansão infinita; 

xxxi. Porque é que os dinossauros desapareceram; 

xxxii. Alterações genéticas e forças cósmicas que levaram ao desenvolvimento humano; 

xxxiii. Memórias de computador práticas com a mesma capacidade que o cérebro humano; 

xxxiv. Soros para curar problemas de aprendizagem e reversão de retardamento mental; 

xxxv. Sistema de saúde universal, com médicos ligados a redes globais de comunicações 

dedicadas e permanentemente disponíveis para o apoio de diagnóstico e consultas a 

respeito de doenças complexas e procedimentos; 

xxxvi. Vacinas para prevenir a doença de Alzheimer; 

xxxvii. Operação de escudo espacial defensivo global da ONU para proteger contra ataques 

terroristas de mísseis nucleares; 

xxxviii. Base ética para a engenharia genética; 

xxxix. Uso e disseminação de aplicações de comunicações telepáticas; 

xl. Tecnologias de construção para criar cidades ecologicamente controladas e livres de 

poluição; 

xli. Programas legais informáticos usados de forma disseminada para analisar dados e 

preparar sentenças em casos de pequenas queixas e violações menores; 

xlii. Novos sistemas de propulsão e combustíveis automóveis alternativos; 

xliii. Reconstituição da camada de ozono através de geradores de relâmpagos baseados 

no espaço, concebidos pelo homem; 

xliv. Aviões comerciais pilotados por computador; 

xlv. Provas arqueológicas de visitas extraterrestres à Terra; 

xlvi. Submarinos nucleares convertidos em lançadores de satélites de baixo custo; 

xlvii. Inibidores de cancro e eventual cura médica desenvolvida através da concepção de 

anticorpos dirigidos e reforçados com injecções; 

xlviii. Telescópios baseados em terra com capacidades expandidas milhares de vezes, 

através de óptica avançada e computadores digitais para explorar os confins da 

galáxia; 

xlix. Identidade e propósito dos criadores de Stonehenge; 
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l. Supercondutores utilizados para sistemas de transportes públicos e sistemas de 

transmissão de energia; 

li. Observatórios e telescópios baseados no espaço para ver o que aconteceu alguns 

segundos após o Big Bang; 

lii. Próteses de membros artificiais robóticas; 

liii. Regeneração de tecido muscular do coração; 

liv. Métodos eficazes desenvolvidos para extrair gás metano de lixeiras; 

lv. Arbitragem computacional da gestão internacional do trabalho e de disputas 

fronteiriças entre Estados; 

lvi. Uso global da fusão nuclear para produzir electricidade; 

lvii. Réplicas computacionais da estrutura e características do universo descobrem a 

existência de uma sexta força; 

lviii. Caixas de compras expresso em supermercados virtuais; 

lix. Narcodependência curada através da estimulação do cérebro, identificação do gene 

que provoca dependência e controlo dietético; 

lx. Descobertas na biofísica revolucionam os métodos de exercício e de reabilitação; 

lxi. Sistema desenvolvido para filtrar a água e reduzir o nível de poluição do 

Mediterrâneo e para o rejuvenescimento de outros mares em declínio; 

lxii. Comunicação e viagens interestelares; 

lxiii. Pesticidas de precisão; 

lxiv. Robots que realizam toda a actividade mineira subterrânea; 

lxv. Fonte de energia renovável; 

lxvi. Um ano gratuito de formação superior por cada ano de serviço nacional; 

lxvii. Alta escolaridade universal; 

lxviii. Números de identificação telefónica individuais e permanentes; 

lxix. Obsolescência dos centros de negócios; 

lxx. Natureza não aleatória de “pi”; 

lxxi. O que aconteceu à Atlântida; 

lxxii. Tecido de medula óssea sintético; 

lxxiii. Como desviar meteoros em rota de colisão com planetas; 

lxxiv. Cirurgia fetal segura para o tratamento de anomalias genéticas; 

lxxv. Vestuário que se ajusta automaticamente para manter a temperatura do corpo 

adequada ao meio ambiente; 

lxxvi. Computadores que comunicam exclusivamente por programas de voz e de 

reconhecimento de língua; 

lxxvii. Clonagem de órgãos para substituir tecidos doentes do paciente; 

lxxviii. Terapias eficazes antivirais; 
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lxxix. Técnicas contraceptivas seguram, eficazes e universalmente disponíveis; 

lxxx. Colheitas à prova de insectos e resistentes a doenças; 

lxxxi. Descobertas ao nível da investigação do cérebro que aumentam o potencial de 

desenvolvimento de “inteligência” humana e que eliminam incapacidades de 

aprendizagem; 

lxxxii. Veículos guiados por computador que são activados em vias geridas por meios 

informáticos em auto-estradas e que reduzem acidentes para disponibilizar opções 

de viagem eficientes; 

lxxxiii. Fusão entre computadores, telecomunicações e electrónica de consumo avançados 

para disponibilizar acesso doméstico universal a serviços bancários, compras, 

educação e eventos culturais; 

lxxxiv. Salas de aula virtuais substituem instalações educacionais e tornam cursos 

superiores disponíveis para todos, independentemente da localização e riqueza; 

lxxxv. Soros não viciantes que aumentam a capacidade de aprendizagem e de memória; 

lxxxvi. Algas geneticamente modificadas para neutralizar as chuvas ácidas; 

lxxxvii. Vacinas administradas a mulheres grávidas para a prevenção de doenças 

pediátricas de largo espectro; 

lxxxviii. “Árvores de substituição” geneticamente modificadas e de rápido crescimento para 

florestas húmidas e outras áreas sujeitas a uma elevada taxa de desflorestação; 

lxxxix. Técnicas de gestão florestal e engenhos que eliminam a maior parte dos incêndios 

florestais e extintores aéreos que limitam o alastramento dos causados por 

negligência e acidentes; 

xc. Mulheres são líderes políticos nacionais mais eficazes do que os homens; 

xci. Proibição universal de armas de fogo; 

xcii. Programas de reciclagem universais que eliminam 50% do deseperdício; 

xciii. Evidência arqueológica que termina a divisão entre o Judaísmo e a Cristandade 

sobre a divindade de Cristo; 

xciv. Sistemas geradores de turbinas eólicas; 

xcv. Forma de armazenagem e conversão de energia termal submarina em electricidade 

para cidades costeiras; 

xcvi. Bactérias desenvolvidas através de engenharia genética para prevenir a erosão dos 

solos; 

xcvii. Lei internacioal de transacção de imóveis; 

xcviii. Sistema global de impostos sobre empresas; 

xcix. Divisa global; 

c. Sistema intergovernamental obrigatório que imuniza contra doenças infantis, ao nível 

universal; 
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Também Alvin Toffler e Heidi Toffler (1993), na obra “War and Anti-War: survival at 

the Dawn of 21st century”, há quase vinte anos, em 1993, falavam da importância de 

estimular um pensamento estratégico adequado ao novo século. Referiam, então, a extrema 

importância de redesenhar o mapa do sistema global do futuro. “Estamos a testemunhar a 

erupção de uma nova civilização no planeta, transportando em si um modo de conhecimento 

intensivo para a criação de bem-estar, que está a transformar todo o sistema actual. Tudo 

nesse sistema está em mutação, desde as componentes básicas (…) à forma como se inter-

relacionam (…) aos interesses concorrentes entre Estados (…) aos tipos de guerras que 

podem resultar e que têm que ser prevenidos”300.  

 

Nos últimos três séculos a unidade básica do sistema mundial foi o Estado-nação, 

mas essa situação está em mutação, havendo autores que consideram que assistimos ao 

surgimento de cidades-Estado, do tipo Singapura, ou federações tribais. Como referiu o 

antigo secretário de Estado norte-americano, Warren Christopher, se não encontrarmos 

alguma maneira de fazer conviver diferentes grupos étnicos num Estado em breve teremos 

mais cinco mil dos que os que temos actualmente. Muitos dos actuais Estados vão 

dissolver-se e transformar-se e as unidades podem não integrar-se em nações, mas em 

federações tribais. Os Estados mais poderosos assistem à perda de soberania ditada pela 

lei do mercado global, que retira poder aos seus bancos centrais. Em 1950, 25 milhões de 

pessoas viajavam além-fronteiras da sua nação. Em finais dos anos 80, o número alcançava 

os 325 milhões anuais (sem contar com os ilegais). 

 

Referindo-se às redes de empresas criadas para lá da lógica estatal, Toffler 

abordava, já nessa altura, o “arquipélago high-tech”, afirmando que o verdadeiro poder 

decisório passaria a estar, no futuro (meados do séc. XXI) em companhias transnacionais, 

em aliança com governos regionais. A estes actores, Toffler acrescentava: as grandes 

corporações transnacionais (Unilever, com 500 subcompanhias em 75 países, ou Exxon, 

IBM, Siemens, BP); as religiões globais, do Islão à Igreja Ortodoxa Russa; até às seitas New 

Age; as associações transnacionais (banqueiros, grupos ambientais, escritores, artistas, 

médicos, físicos, …); os movimentos políticos transnacionais (como o Greenpeace). Um 

mundo de hiperconectividade em que, paradoxalmente, os Estados mais poderosos têm 

pouca liberdade de movimentos, dadas as múltiplas dependências, quando comparados 

com os Estados pequenos que, pela menor complexidade das dependências, poderão agir 

mais agilmente e de forma mais coerente. 

                                                 
300

 Toffler, Alvin & Toffler. Heidi. (1993). War and Anti-war: Survival at the Dawn of the 21
st
 Century. 

Boston: Little, Brown and Company. p.242. Tradução da Autora. 
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A rapidez com que tudo se passa, a que chamaram “clock-speeds”, faz com que os 

decisores tenham muito mais dificuldade em tomar decisões sobre acontecimentos que se 

sucedem a grande velocidade e sobre os quais sabem cada vez menos. Tal como a 

conectividade, a aceleração dos eventos não é igual em todo o sistema global. Há 

diferenças na velocidade das transacções, no ritmo das alterações políticas, das inovações 

tecnológicas entre as sociedades agrárias, mais lentas, e as sociedades industriais. Estas 

diferenças projectam-se nas formas diferentes de ver o mundo. Para um norte-americano, 

que vive o dia mais rápido, há uma certa impaciência e uma certa dificuldade em 

compreender reivindicações com mais de dois mil anos entre árabes e israelitas. Para os 

norte-americanos a história é mais instantânea. Tudo isto tem efeitos na forma de pensar a 

guerra301. 

 

Isto também quer significar que, no futuro, os países lutarão por coisas diferentes e 

terão diferentes necessidades. Assistimos ao fim do equilíbrio, mas não ao fim da história. 

Continuava Toffler a salientar que uma série de assumpções do passado recente deviam ser 

abandonadas. A ideia de equilíbrio da balança de poder, que pressupunha que quando se 

aumentava o poder de uma nação, as outras formariam uma coligação para contrabalançar 

e restaurar o equilíbrio; a ideia de que ninguém realmente quer guerra (…) que os 

adversários são imagens de nós mesmos (…) que os governos são avessos a riscos (…) 

que todas as diferenças podem ser negociadas pacificamente se os oponentes falarem 

porque, no fim, o sistema global é racional; que as guerras serão confinadas. Alguns 

Estados entram em guerra mesmo sem ameaça externa; há líderes que não têm aversão à 

guerra; o sistema não é linear; uma guerra num lugar remoto pode tornar-se uma bola de 

neve de grandes consequências. Ao invés, uma grande guerra pode não gerar qualquer 

efeito para lá dos mortos (Exemplo: a Guerra Irão-Iraque, de 1980-88 causou mais de 600 

mil mortos). 

 

Uma convergência de flutuações internas e externas pode levar à ruptura do sistema 

ou a uma nova reorganização. O sistema não é racional, sendo quase impossível de 

prever a sua evolução ou como presentemente se diz o sistema é complexo e portanto não 

linear. Somos tentados a dizer que Toffler previu o que nos está, hoje, a acontecer. A 

crise económica que se vive a nível mundial mostra-nos o quão interdependentes todos 

estamos e como é difícil voltar a equilibrar o sistema, o qual deixou de ser previsível pela 
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 Toffler, Alvin & Toffler, Heidi. op. cit.. p. 248. 
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sua não linearidade302. De facto, vivemos num momento importante da história da 

humanidade, de grandes desafios, mas de águas muito turvas. É difícil ver quando o objecto 

observado não pára ! Sem “ver”, as decisões tomadas serão sempre uma espécie de roleta 

russa. O livro “War and Anti-War” assenta na ideia de que a forma de lutarmos contra a 

guerra tem sempre que reflectir e estar adequada à forma como se faz a guerra. No mundo 

complexo em que vivemos, a guerra é por vezes a única forma de prevenir uma guerra 

maior – war as anti-war. 

 

Hoje assistimos ao surgimento de uma nova economia revolucionária, assente no 

conhecimento, mais do que nas matérias-primas e no trabalho físico303 e isto tem 

consequências na natureza da guerra. Os gritos de dor e fúria não são suficientes para 

alcançar a paz no mundo. É necessária uma nova compreensão das relações entre a guerra 

e a nossa sociedade em rápida mutação. O autor advoga algo que defendemos diariamente, 

há muitos anos, muito humildemente, a necessidade de ajustar as metodologias de combate 

às ameaças às características dessas ameaças; e a adequação da forma à substância. Sem 

conhecermos e entendermos o que nos rodeia, sem uma boa e lúcida análise (abrangente), 

não conseguiremos acções eficazes e consequentes. Transitámos de uma economia de 

força bruta para uma economia de força cerebral, pelo que necessariamente teremos que 

ter uma guerra cerebral – “brain force war”. A tecnologia não nos pode subverter a 

estratégia. É esta que tem que controlar aquela. 

 

II.3.3.4. - O SCENNARIO PLANNING 

 

Uma das características duma civilização madura, robusta e duradoura é a 

capacidade de pensar a longo prazo, futuros desejáveis e com estratégias e políticas de 

segurança para lidar com a surpresa e a incerteza. Para pensar o futuro temos que 

cenarizar, prospectivar. A cenarização é muito importante para a ajuda à preparação mais 

eficaz da estratégia de governação que terá sempre que ter o futuro em vista. Num mundo 

                                                 
302

 Enquanto escrevemos estas palavras, uma notícia de última hora refere que a Grécia tem apenas 24 
horas para entrar em incumprimento desordenado, não se excluindo a bancarrota grega. As ondas de choque 
serão inevitáveis. Resta-nos acreditar que algum evento ocorra que possa inverter esta tendência. Ou 
confrontarmo-nos, de vez, com a necessidade de desacelerarmos o nosso crescimento. Há já quem fale no 
conceito de decrescimento. O Centro de Recursos para o Desenvolvimento, na pessoa do Professor Fernando 
Florêncio, organizou um ciclo de conferências subordinadas ao tema “Decrescimento: Uma Proposta Polémica?”. 
Referindo-se a uma sociedade global assente em paradigmas de desenvolvimento e bem-estar social 
associados às ideias de crescimento económico perpétuo e de produção constante de bens de consumo. O 
conceito de desenvolvimento, sobre o qual, também falou o Professor Serge Latouche (professor emérito de 
economia e sociologia da Universidade de Paris-Sud), põe em causa aqueles conceitos como verdades 
absolutas, chamando à atenção para alternativas ao actual modelo de desenvolvimento. 

303
 Alvin Toffler & Heidi Toffler, idem, p. 4. 
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cada vez mais complexo (no sentido de sistema complexo e não no sentido vulgar do termo) 

em que as ameaças se disseminam muito rapidamente. Ajuda a entender o que sabemos, o 

que não sabemos, o que temos consciência de não saber e até tomar consciência do que 

não sabemos que não sabemos. 

 

Sobre Strategic planning, Gene Sharp (2002), no livro “From dictactorship to 

democracy”304, o autor que ficou tido como o inspirador das revoluções pacíficas de norte de 

África, refere que as acções populares não planeadas, apesar de terem um papel 

significativo no derrube das ditaduras, não são a forma mais adequada. Sublinha então a 

importância duma avaliação realista da situação e das capacidades das populações para 

escolher as formas adequadas para alcançar a liberdade nessas condições. “If one wishes 

to accomplish something, it is wise to plan how to do it. The more important the goal, or the 

graver consequences of failure, the more important planning becomes. Strategic planning 

increases the likelihood that all available resources will be mobilized and employed most 

effectively”. Planear uma estratégia significa aqui calcular o curso da acção que melhor 

levará a alcançar os objectivos, neste caso derrubar as ditaduras e instaurar sistemas 

democráticos. Para lá da actualidade do exemplo, é de reter a importância da mobilização 

de todos os recursos para um objectivo, de acordo com um planeamento elaborado a partir 

de uma avaliação realista da realidade. 

 

A propósito da cenarização, parece oportuno referir o livro “Scenario Planning, the 

link between future and strategy”305. De acordo com os autores do mesmo, cenarização é 

aquilo que um cérebro humano faz constantemente. Constrói cenários, interpreta sinais do 

meio envolvente e transforma-os em imagens com sentido e trajectórias de futuro. As 

organizações saudáveis também o fazem. E recordemos que o nosso cérebro tem 

capacidade para interpretar intuitivamente uma enorme quantidade de informação. Isso vê-

se, por exemplo, nos marinheiros que conseguem interpretar os ventos e as suas 

velocidades e o impacto na navegação de outros barcos. Com o tempo, os marinheiros 

melhoram a sua capacidade para interpretar os sinais exteriores e gerar cenários de 

navegação. Tal como o jogador de futebol, com o tempo, torna-se um melhor gerador de 

cenários. Sem esta capacidade de desenhar cenários e estratégias alternativas não 

viveríamos muito tempo. Desde a apanhar a bola num jogo a andar de bicicleta, tudo 

depende da nossa capacidade para observar e interpretar os sinais exteriores. 

                                                 
304 
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Boston MA: The Albert Einstein Institution. 
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A cenarização é por isso um método eficiente para melhorar a performance. A 

sensibilização acerca do contexto em que a organização, empresa, ou país se move, o 

raciocínio sobre as alternativas são fundamentais, apesar de nem sempre praticadas. Há 

por isso um enorme potencial para melhorar os negócios e os resultados através da 

promoção da cenarização. Cenários wild card são, por definição, menos prováveis do que 

outros plausíveis306. O exercício de cenarização é sobretudo importante para minimizar 

surpresas, apesar da surpresa ser, por definição, um dos motores do futuro. Nesse sentido, 

um estudo de James A. Dewar refere a importância dos “wild card scenarios”, ou seja, o 

exercício da reflexão sobre a parte do futuro conhecível, apesar de não explicitamente 

visível no presente. Releva a importância de pensar numa base de assumpções 

(assumption-based planning) como instrumento de redução de incertezas.  

 

Vejamos algumas definições de cenários:  

i. “Uma visão consistente do que o futuro pode ser” (Michael Porter, 1985); 

ii. “Um instrumento para ordenar as nossas percepções acerca de futuros 

alternativos nos quais teremos que agir correctamente” (Peter Schwartz, 1991); 

iii. “A parte do planeamento estratégico relacionada com os instrumentos e 

tecnologias para gerir as incertezas do futuro” (Gil Ringland); 

iv. “Um método disciplinado para imaginar futuros possíveis nos quais as decisões 

organizacionais vão ser tomadas” (Paul Shoemaker, 1995); 

v. O cenário é uma resposta bem trabalhada à questão “o que é que pode 

acontecer?” ou “e se acontecer isto?” 

 

A cenarização é imprescindível para o planeamento estratégico. Cenarizar para uma 

semana é algo limitado, mas se o fizermos para 5, 10, 20 anos o número de alternativas é 

muito grande. Há futuros possíveis, futuros prováveis e futuros desejáveis. Quanto mais à 

frente olhamos e quanto mais complexos são os sistemas que tentamos prever, mais difícil é 

planear.  

 

II.3.3.5. - SETE GRANDES CRITÉRIOS PARA A ELABORAÇÃO DE 

CENÁRIOS 

 

                                                 
306

 Dewar, James. (2006). The Importance of “Wild Card Scenarios”, (Discussion Paper – Inaugural 
Workshop on the NIC 2020 Project). 
www.dni.gov/nic/PDF_GIF_2020_Support/2003_11_06_papers/dewar_nov6.pdf.  
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No apêndice da obra “Scenario Planning, the link between future and strategy”307, 

estão agrupados sete grandes critérios para a elaboração de cenários:  

 

 Métodos baseados nos meios de comunicação social; 

 Métodos baseados em entrevistas; 

 Métodos assentes em linhas ou fitas de tempo; 

 Métodos intuitivos ou geradores; 

 Métodos orientados por actores; 

 Métodos focados nas consequências; 

 Métodos sistémicos. 

 

II.3.3.5.1. - MÉTODOS BASEADOS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

Estes métodos incluem os grupos de assunto (trend-tracker groups308); os portais 

intranet (mediawatch, mediamonitor); análise com base em palavras-chave (key word 

analysis309); e análise de conteúdo (content analysis). Com as modernas tecnologias 

consegue aceder-se a correntes (live data streams) e tendências a partir de grandes 

conjuntos de dados, usando por exemplo o Vanishing Windows, que permite colocar os 

assuntos escolhidos em janelas simultâneas que permitem aceder a conclusões. Só que 

aqui o gestor do sistema é agnóstico em relação à informação recolhida, sendo difícil decidir 

que campos são e não são importantes. O software trend tracker é uma ferramenta que 

permite aceder a um número elevado de relatórios, pesquisando, organizando, identificando, 

examinando e comparando online as necessidades de negócio. Em poucos minutos este 

software dá respostas de oportunidades, permitindo a tomada de decisões inteligentes.  

 

II.3.3.5.2. - MÉTODOS BASEADOS EM ENTREVISTAS (INTERVIEW BASED 

METHODS) 

 

Existem diversos métodos baseados em entrevistas, dos quais se destacam dez: 
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 Lindgren, Mats & Bandhold, Hans. Idem.  
308

 Kannan, Akshay, Patzer, Jeff & Avital, Boaz. (2010). Trend tracker: trending topics on twitter.  
309

 Tecnologia de extracção de palavras-chave e de optimização de pesquisa. Trata-se de uma ferramenta 
que pode coadjuvar a análise de conteúdo (content analisys), organizando a frequência de utilização de certas 
palavras. Podem extrair-se conceitos, correlações e similaridades (Andy Hoskinson). Também interessante o 
artigo de E. Garcia, “The Key Word Density of Nonsense”, e-marketing-news, (2005), http://www.e-marketing-
news.co.uk/Mar05/garcia.html, que critica esta metodologia se só aplicada matematicamente.  
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i. Questionário Delphi (Delphi surveys)- método para obter avaliações quantitativas 

sobre o futuro; 

ii. Entrevistas estruturadas (Delphic conversation) - já não se destinam a obter 

apenas resultados quantitativos; 

iii. Sondagens de opinião (opinion polls) - percepções que um grupo tem sobre um 

assunto, por exemplo sobre o poder nuclear, que permitem um resultado 

quantitativo do state of the art ou acompanhar mudanças de opinião ao longo do 

tempo; 

iv. Colecções de dados de longo termo (Long-range data) - que podem ir de meses 

a décadas; 

v. Grupos de assunto (focus groups) - análise qualitativa através de um método 

muito simples de discussão em grupo, por poucas horas, sobre assuntos 

específicos; 

vi. Gurus - pessoas que transmitem mensagens convincentemente, que são 

populares, artistas ou grandes empresários; 

vii. Painéis executivos (executive panels) - é uma variante do painél de peritos e 

reúne dirigentes de uma organização. É o caso das reuniões de direcção; 

viii. Grupos de futuro criativos (Creative future groups) - grupo de 7/8 pessoas que se 

reúne para resolver problemas (é um problem solving group) e daí distinguir-se 

do grupo de peritos; 

ix. Diálogo de futuro (future dialogue) - é um método de seminário que permite 

grupos paralelos num mesmo seminário. Pode abarcar 100 pessoas e funciona 

em torno de questões. Por exemplo, em torno da questão de saber quais são as 

tendências mais importantes que terão impacto na nossa indústria. Ao mesmo 

tempo há short presentations antes das sessões e nos intervalos e há um líder 

da conferência; 

x. Estudos de futuro participados (participatory future studies) - que podem 

envolver um esforço conjunto de várias organizações em torno de um líder de 

processo com competência temática, cuja vantagem se traduz no facto da 

organização poder ficar com o resultado. 

 

II.3.3.5.3. - MÉTODOS ASSENTES EM LINHAS OU FITAS DE TEMPO (TIME LINE-

BASED METHODS) 

 

i. Desenvolvimento de representações mentais, de padrões arquétipo 

(archetypal development patterns): 
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 Ganhar/perder ou Win/lose (cenários usuais); 

 Desafio-resposta ou challenge-response; 

 Evolução ou desenvolvimento biológico ou evolution – como por exemplo a 

introdução de uma nova tecnologia; 

 Revolução ou revolution - para descontinuidades como por exemplo erupções 

vulcânicas ou um microprocessador que muda a vida das organizações. As 

revoluções levam geralmente à alteração de paradigmas e novas 

perspectivas sobre o mundo; 

 Padrões cíclicos, “what goes around comes around” - são frequentes na 

economia. É o caso das ondas de Kondratieff e das flutuações comerciais; 

 Cenário fénix “Through death to life” - é um cenário de total ruptura, 

reconsideração e renascimento. É mais comum na ficção do que na vida real; 

 Possibilidades infinitas ou palmy days - é talvez a noção mais comum de 

desenvolvimento. O fim dos anos 80 e o boom da nova economia em torno da 

mudança do milénio são dois exemplos de como investidores e consumidores 

viram infinitas possibilidades. 

 

ii. Extrapolação de tendências através da análise de séries temporais (trend 

extrapolation through time-series analysis) - traduz-se em análises estatísticas de 

séries temporais para gerar previsões baseadas em dados históricos. É um 

método usado normalmente em economia com ajuda de tabelas Exel (microsoft) e 

com resultados apresentados em gráficos. Pode ser usado para seguir uma 

variável, por exemplo a evolução das viagens num país; 

iii. Análise multivariada e análise de séries temporais múltiplas – aconselhável 

para assuntos inter-relacionados e com ligações ambíguas. Só funciona se for um 

sistema aparentemente complexo, porque se for genuinamente complexo é 

imprevisível. (vide o que se disse sobre sistemas complexos e a sua 

imprevisibilidade); 

iv. Analogias - é muitas vezes frutífero questionarmo-nos sobre se o que estamos a 

observar já aconteceu alguma vez no passado. A liderança de uma organização 

tem sido comparada com a condução de uma orquestra (analogia). Também se 

tem comparado o funcionamento de empresas ao dos animais ou plantas. A 

sociedade multicultural comparada com uma salada de frutas; os carros com 

animais, o jaguar. A revolução do fim dos anos 90 já foi comparada com a 

revolução industrial. Ou descrever o instrumento que Gengis Khan usou para 

governar o seu império com a habilidade de coordenar bandas móveis de ladrões. 

As analogias abrem novas perspectivas e estimulam a criatividade. Por exemplo, 
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se a nossa economia fosse um ecosistema, qual seria? Se a nossa indústria fosse 

um carro, qual seria? Se o nosso tempo fosse outra época qual seria?; 

v. Ondas longas (long waves), 50/60 anos. O economista político russo Kondratieff 

descobriu um padrão de ondas económicas longas desde o nascimento da 

industrialização até aos anos 20. Por exemplo, de 1880 a 1930 devido a inovações 

electromecânicas; de 1930 a 1980 devido às indústrias automóvel e do petróleo. 

Nos períodos que precedem uma nova vaga, a sociedade é afectada pela 

depressão, especulação e instabilidade; 

vi. S-curve analysis - é sabido que muitas alterações na sociedade seguem padrões 

biológicos de crescimento e decrescimento. A entrada de uma inovação no 

mercado é semelhante à curva de crescimento de uma pessoa. Ao princípio a taxa 

de crescimento é pequena, depois dispara e, por fim, pára quando se chega à 

idade adulta; 

vii. Mudanças de paradigma (paradigm shifts) - por vezes é difícil entender se 

estamos perante um fenómeno efémero ou uma mudança de paradigma. O termo 

vem do grego e significa modelo ou padrão de uma curva. Um paradigma define-se 

como um conjunto de regras (escritas ou não escritas) com duas características: 

estabelecem fronteiras e descrevem como agir dentro das fronteiras para atingir 

sucesso. É uma forma para o cérebro organizar e pensar a existência. Um 

paradigma apropriado tem que ter a habilidade para gerir a a ocorrência de um 

problema. Todo o paradigma tem um ciclo de vida coerente com as alterações 

na sociedade que o envolve; ele responde a novas questões que os anteriores 

modelos mentais não resolveram. A maneira hierarquizada de ver as organizações 

mudou em 1900.  

 

II.3.3.5.4. - MÉTODOS INTUITIVOS, GERADORES 

 

i. Brainstorming - método de ginasticar a cabeça e de destruir as nossas habituais 

fronteiras, injectando tanta informação quanto possível. Deve durar cerca de 10 a 

15 minutos e ser feita sob pressão e visar objectivos quantitativos. O objectivo é 

produzir o maior número possível de pensamentos em pouco tempo, sendo a 

qualidade avaliada depois. Quando se trabalha em cenários, o brainstorming é 

uma ferramenta útil para gerar ideias e pensamentos. Uma das perguntas que 

podemos fazer é “o que é que pode afectar a nossa actividade nos próximos 5 a 

10 anos?”; 
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ii. Fita do tempo intuitiva310; 

iii. Títulos e posters - especificar nomes e títulos pode ser uma maneira efectiva de 

clarificar pensamentos. Quando se vêem os contornos de um cenário é importante 

dar-lhe nomes descritivos. Uma espécie de fotografia do futuro; 

iv. Visões (imaging) - útil para criar cenários alternativos. Há uma zona de realidade, 

subestimulada, e uma zona de visão, que pode até parecer insana. O caminho de 

uma até a outra é a zona de conforto; 

v. História futura ou cenários retrospectivos são uma espécie de memórias de 

futuro. Decide-se a área sobre que se quer escrever e deixa-se fluir criatividade a 

partir de frases como, “muito aconteceu nos últimos sete anos” ou “ nada é como 

era antes”. Também nos podemos trinar com o questionar da nossa própria história 

para colher ideia úteis para o trabalho estratégico; 

vi. Paradoxos - ajudam-nos a estruturar a realidade: 

 O paradoxo do conhecimento - do conhecimento à nova matéria-prima. Todos 

o querem fechar, mas fechado não tem valor; 

 O paradoxo organizacional - encontramos a nossa segurança nas 

organizações, mas para o conseguir elas têm que ser mais efectivas, flexíveis 

e inseguras; 

 O paradoxo geracional - cada geração vê-se a si própria como diferente das 

anteriores, mas espera que as futuras sejam iguais à sua; 

 O paradoxo da informação - quanto mais informação encontramos e 

acedemos mais importante se torna livrarmo-nos dela para não nos 

perdermos; 

 O paradoxo do tamanho - as multinacionais tornam-se maiores, mas mais 

divididas em unidades independentes e mais pequenas. 

 

II.3.3.5.5. - MÉTODOS ORIENTADOS POR ACTORES 

 

i. Analisar o futuro com base em actores e o seu comportamento, novos actores. 

Esta análise permite ver mais hipóteses de futuro e faz-se a partir da elaboração 

de uma listagem de actores, que podem ter influência na área que queremos, um 

mapa mental. Identificam-se os motivos, fins e poder de todos os actores, as 

suas estratégias, alianças, novos que podem surgir e procura-se o tipo de 

cenários que podem emergir desta organização de raciocínio com base em 

actores; 

                                                 
310

 Lindgren, Mats, and Hans Bandhold, op. cit., p. 142. 
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ii. Um desenvolvimento deste cenário dramatúrgico sobre o futuro é tomar em 

consideração os actores que competem entre si hoje ou que se podem tornar 

competidores e isto permite evitar surpresas; 

iii. Value-chain analysis - é um bom método para uma indústria, uma análise ao 

ecosistema de uma indústria, como por exemplo a das telecomunicações e dos 

media, porque salienta o valor acrescentado em cada degrau dessa indústria. 

 

II.3.3.5.6. - MÉTODOS FOCADOS NAS CONSEQUÊNCIAS 

 

i. Gestão de assuntos - o processo assenta em identificar, monitorizar e analisar as 

forças e as tendências no campo social, tecnológico, político e económico que 

podem ter impacto na organização. Interpretar e definir consequências e escolhas. 

Quanto mais cedo uma nova questão seja identificada mais liberdade de escolha 

existirá e mais facilmente formulará estratégias para objectivos de longo prazo. 

Tornar uma questão na ordem do dia exige preparação mental, um evento-chave, 

um marco, um nome forte que nos ajude a ter a questão em mente (Watergate). E 

é necessário que haja uma pessoa que faça o marketing dessa ideia; 

ii. Análise de Impacto Unidireccional (Single impact analysis) - a análise de 

impacto de um único fenómeno e das consequências do mesmo é por exemplo 

fazer a avaliação das consequências de uma tecnologia ou o impacto de uma 

alteração ambiental. É uma análise de impacto unidireccional; 

iii. Árvore de consequências (consequence tree) - este é um método menos 

sistemático e mais criativo do que o anterior. É trabalhar com toda a cadeia de 

consequências no longo-prazo; 

iv. Produção de evento futuro (Future event production) - este método criativo 

permite produzir eventos futuros através de brainstorming, onde cada evento pode 

ser anotado. Depois podem ser agrupados e estruturados no tempo É um método 

que ajudará a criação de cenários alternativos. Este é um método é usado por 

realizadores e escritores; 

v. Efeitos prováveis (probability effects) - é um método para a avaliação rápida do 

impacto duma mudança, tendência ou fenómeno. Listam-se as mudanças, avalia-

se a probabilidade de cada uma acontecer numa escala de 0 a 100 (ou baixa, 

média e alta). Depois avaliam-se as consequências de 0 a 100 e separam-se em 

curto e longo prazo. Do cruzamento de ambas encontra-se a área crítica. 
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II.3.3.5.7. - MÉTODOS SISTÉMICOS 

 

i. Análise de complexidade e incerteza311 - é o caso do gestor de complexidade 

(complexity manager) que desenvolveremos à parte; 

ii. Análise de impacto cruzado - este método permite ver como diversas tendências 

se afectam mutuamente e é muitas vezes conhecido como análise estruturada. É a 

extensão da análise de consequências. Pode ser levado a cabo por uma pequena 

equipa de uma forma simples. Primeiro faz-se uma lista de tendências ou 

variáveis-chave para analisar e depois põe-se em esquema para ver tendência por 

tendência qual afecta e com que força (de menos 2 a mais 2). A soma dará a força 

de cada variável312; 

iii. Análise de quatro campos; 

iv. Análise de sistemas - tornou-se ultimamente popular como instrumento para 

descrever sistemas complexos, quer na engenharia, quer na moderna terapia 

familiar. Assenta no pressuposto de que as partes de um sistema só podem ser 

compreendidas num contexto, tomando a totalidade em consideração e para 

compreender o todo é necessário identificar as partes e a sua lógica interna. Esta 

teoria permite acompanhar sistemas complexos e executar modelos de trabalho da 

realidade. Há basicamente 2 tipos diferentes de sistemas: aqueles com feedback 

positivo(1) e os com feedback negativo(2): 

O primeiro tipo reforça-se a si próprio e é do tipo escalada e deve ser 

controlado do exterior sob forma de se conduzir para a autodestruição. Exemplos 

do mundo real são: o dinheiro, o poder, o sucesso, o conhecimento e a população. 

Exemplo típico é o dos ratos em espaço fechado quando não têm restrições 

alimentares - multiplicam-se sem parar até o espaço rebentar. Outro exemplo é o 

do tráfego automóvel e as estradas; 

O sistema de feedback negativo é activo e auto-regulador. Tem uma 

tendência interna para o equilíbrio e usa a energia continuamente. Um aumento 

numa parte do sistema leva ao decréscimo noutra parte. Um exemplo é o ciclo de 

fome e saciedade. Quando estamos esfomeados comemos mais e quanto mais 

comemos menos fome temos ou como o ciclo do pedido e da resposta. Estes 

sistemas, tanto os positivos como os negativos têm um atraso porque quando 

comemos a sensação de saciedade não é imediata, quando nos apercebemos já 

comemos demais. No tráfico, demoramos um certo tempo até perceber que uma 

estrada está menos congestionada. Decorre um certo tempo até descobrir a nova 

                                                 
311

 Cfr fig. A7, Lindgren, Mats, & Bandhold, Hans, op cit., p. 153. 
312

 Cfr fig. A10, Idem, p. 155.  
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situação. A consequência é que estes sistemas têm tendência a alternar-swing-

como alternamos a água de um duche, porque a água está muito quente ou muito 

fria. Estes sistemas tendem ao equilíbrio; 

v. Mapas causais (causal loop diagrams)313; 

vi. Análise de sistemas como instrumento de aprendizagem (em equipas de 

gestão, projectos educativos). Para a construção do modelo o grupo deve: - 

organizar o seu próprio modelo de forma a constituir-se como a representação do 

modelo mental dos participantes. Normalmente é muito difícil um grupo aceitar um 

modelo de outro; - incluir um construtor de modelos experiente que actue como 

consultor durante o processo; tentar construir modelos o mais simples possíveis. 

As vantagens da construção de modelos como método de aprendizagem são: a 

oportunidade de questionar modelos antigos e introduzir novos modelos mentais; 

proporcionar aprendizagem; criar entendimento do interplay do sistema (Isto 

porque a nossa compreensão intuitiva se adapta geralmente mal à realidade); 

permitir-nos fazer experiências em ambiente artificial ou seja num micromundo; 

forçar os participantes a exprimir os seus pensamentos explícita e logicamente; e 

revelar, exprimir a complexidade; 

vii. Simulações - com programas de simulação é possível fazer modelos de sistemas 

dinâmicos complexos. Program Stella e Ithink dos High performance Systems são 

os mais conhecidos. Este tipo de construção matemática de modelos é também 

popular no treino de líderes. 

 

Estes últimos modelos, designadamente a análise de sistemas é a que está já a ser 

utilizada em áreas de engenharia e psicologia e deve ser exercitada na análise das 

ameaças emergentes, já que já definimos o sistema como complexo.  

 

II.3.3.6. - COMPLEXITY MANAGER314 

 

O gestor de complexidade ajuda analistas e decisores a compreender e antecipar 

mudanças em sistemas complexos. Pode ajudar a compreender as consequências não 

intencionais de uma determinada decisão; ou para perceber o que tem que ser mudado para 

se atingir um determinado objectivo. Para a comunidade de intelligence é muito importante 

porque ela lida com um futuro imprevisível, sendo de grande valia a elaboração de cenários 

de futuros alternativos e indicadores que podem ser acompanhados para sinalizar futuros 
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 Ibidem, p. 160. 
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 Heuer, Richard J. (…) Structured Analysis Techniques. 
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emergentes – early warning. O desenvolvimento de modelos informáticos e de simulação 

sobre o futuro por vezes são muito caros e implicam tempo, pelo que nem sempre têm valor 

prático para os analistas, sobretudo perante limitações orçamentais. 

 

O complexity manager pode ser utilizado pela generalidade dos analistas que não 

têm acesso a programas informáticos, como o causal loop diagraming ou o block-flow 

diagram, geralmente utilizado nas análises das dinâmicas dos sistemas. Todos sabemos 

que vivemos num mundo complexo de interdependências políticas, económicas, sociais e 

tecnológicas, no qual cada evento tem impacto numa multitude de outros. Apesar de 

compreendermos tal, é muito difícil para o nosso cérebro analisar tudo simultaneamente. É 

por isso que os analistas falham em ver futuros problemas ou oportunidades gerados pelos 

desenvolvimentos actuais ou se falha em ver efeitos indesejáveis de políticas bem 

intencionadas. O gestor da complexidade pode ajudar a melhorar a compreensão de uma 

situação complexa sem a ajuda de um modelo informático cuja criação para o efeito 

demoraria tempo. 

 

Os passos iniciais para construir um gestor de complexidade são os mesmo que os 

necessários para construir um modelo informático. Ou seja, a identificação das variáveis 

relevantes ou actores, a análise de todas as interacções entre eles e o estabelecimento de 

pesos ou valores para cada variável ou interacção. Os cientistas que se especializam na 

criação de modelos ou simuladores de sistemas sociais complexos referem que os primeiros 

resultados fundamentais ocorrem quando se tenta reduzir o problema aos seus actores 

fundamentais, suas interacções e regras básicas de comportamento, sendo que a 

importância do que se vai acrescentando vai diminuindo à medida que o sistema vai ficando 

mais complexo. O gestor de complexidade não dá respostas aos analistas, mas permite-lhes 

organizar da melhor maneira, de uma forma sistematizada, um grande conjunto de 

informação sobre diversas variáveis. 

 

A estruturação do raciocínio do analista permite a elaboração de um relatório mais 

bem organizado com a justificação para cada conclusão. Permite também uma 

apresentação visual do tipo mind map ou diagrama causal. As matrizes fornecem uma 

representação visual de um conjunto complexo de dados. Todas as matrizes assentam em 

colunas e linhas para introduzir dados que se querem comparar. Seguidamente 

apresentamos o método para a construção da matriz do gestor de complexidade: 

 

O analista tem que desenvolver oito passos específicos: 
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1 - Definir o problema que vai ser analisado, incluindo o período de tempo que vai ser 

coberto pela análise; 

 

2 – Identificar uma lista de variáveis relevantes. A utilização de um brain storming 

para levantamento de variáveis significativas, incluindo constrangimentos organizacionais ou 

ambientais que não podem ser controlados. Agrupá-las e pôr os mais importantes no topo 

da lista; 

 

3 – Criar uma matriz de impacto cruzado (cross-impact matrix) em que o número de 

colunas e linhas é igual ao número de variáveis, mais uma; 

 

Deixando a célula do canto superior esquerdo em branco, introduzir todas as 

variáveis nas células da “row cross” no topo da matriz e as mesmas variáveis na coluna do 

lado esquerdo. Assim, a matriz tem uma célula para registar a natureza das relações entre 

cada par de variáveis. O número de variáveis estabelecidas tem um impacto significativo na 

complexidade e tempo necessário para a análise. Se um problema analítico tem cinco 

variáveis, existem 20 possibilidades de interacções entre elas. O número aumenta com o 

aumento do número de variáveis. Com 10 variáveis há 90 interacções possíveis. Com 15 há 

210. Acima deste número, este método não resulta. 

 

4 – Avaliar a interacção entre cada par de variáveis. Para cada par de variáveis, 

formula-se a questão: Esta variável tem impacto no seu par, de forma a aumentar ou 

diminuir o impacto ou influência dessa variável? 

 

A matriz obriga a que se avalie o impacto da variável A em B e de B em A. 

Para registar quais as variáveis que têm impacto na variável A, trabalha-se a coluna 

A, de cima para baixo, fazendo a pergunta sobre se cada variável listada do lado esquerdo 

da matriz tem uma influência positiva ou negativa, ou nenhuma influência, na variável A. 

Depois tem que se registar o impacto da variável A nas outras variáveis, percorrendo 

horizontalmente a linha do topo da matriz. 

 

Para realçar a força do impacto de cada variável, os sinais de menos e mais podem 

ser maiores ou menores, consoante tenham um maior ou menor impacto. Se uma variável 

tiver uma mudança na direcção do impacto pode usar-se os sinais de mais e menos. 

Depois de avaliados os pares de variáveis, podem reduzir-se as variáveis, caso se 

conclua que não têm impacto no futuro.  
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A soma do peso de cada linha horizontal traduz a medida do impacto de cada 

variável no sistema como um todo. 

A soma do peso de cada coluna (vertical) é a medida do quanto cada variável é 

afectada pelas outras variáveis. 

As variáveis mais afectadas pelas outras devem ser acompanhadas como 

indicadores potenciais de direcção dos eventos ou como fontes potenciais de 

consequências não desejadas. 

 

5 – Analisar impactos directos. Escrever alguns parágrafos sobre o impacto de cada 

variável, começando com a variável A. Para cada variável, escrever a explicar a leitura da 

natureza do impacto, direcção e tempo. A sua força, o momento em que esse impacto pode 

ser verificado. Se o impacto só ocorrerá em algumas condições. Em que variáveis se 

repercute mais o seu impacto, assinalando o seu maior ou menor grau. Identificar e discutir 

os potenciais efeitos laterais positivos ou negativos destes impactos. 

 

6 – Analisar loops e impactos indirectos. A matriz não só mostra os impactos directos 

de uma variável na outra, mas uma série de outras consequências que podem ser 

analisadas. Uma é o “feedback loop”. Por exemplo, se uma variável A tem um impacto 

positivo na variável B e a variável B tem um impacto na variável A, isto é um feedback loop 

positivo. 

 

Pode haver um loop de três variáveis de A para B e de B para C e regresso a A. Num 

loop, as variáveis ganham força umas das outras e isto pode aumentar a sua capacidade de 

influenciar outras variáveis. Outro aspecto para analisar é quando as circunstâncias da 

relação causal entre as variáveis A e B é necessária, mas não suficiente para algo 

acontecer. Por exemplo, a variável A tem o potencial para influenciar a variável B e pode até 

tentar influenciá-la, mas pode só conseguir fazê-lo eficazmente se a variável C estiver 

presente. Neste caso, a variável C é uma variável de ignição que assume maior importância 

do que teria ordinariamente.  

 

As variáveis podem ser estáticas e dinâmicas. As variáveis estáticas, espera-se, que 

permaneçam mais ou menos inalteradas durante o período da análise. As variáveis 

dinâmicas são mutáveis ou têm o potencial de se alterar. A análise deve focar-se nas 

variáveis dinâmicas são a fonte de surpresa de qualquer sistema complexo. 

Determinar como estas variáveis dinâmicas interagem com outras variáveis e entre 

elas é fundamental para prever futuros desenvolvimentos. 

As variáveis dinâmicas podem ser previsíveis ou imprevisíveis. 
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Alterações previsíveis incluem tendências estabelecidas ou políticas que estão em 

vias de ser implementadas. 

Alterações imprevisíveis podem ser alterações nas lideranças, uma alteração 

inesperada na política ou nos recursos disponíveis. 

 

7 – Elaborar conclusões. O somatório da análise dos impactos directos e indirectos 

permite tirar conclusões sobre o sistema como um todo. Qual a evolução mais previsível ou 

o que é que pode ser antecipado para um determinado momento. Quais são as forças 

motrizes subjacentes a essa alteração. A elaboração de um desenho ajuda à visualização 

das relações de causalidade.  

 

8 – Elaborar uma análise de oportunidade. Quando apropriado, pode analisar-se as 

acções a tomar para influenciar este sistema, de uma forma favorável.  

 

A matriz sobre o repensar do conceito de segurança nacional: uma nova ecologia é o 

exemplo apresentado pelos autores de uma matriz complexa que mostra a tendência 

evolutiva do conceito, nos próximos anos. Nesta matriz, as ameaças à segurança nacional 

estão no eixo vertical, começando no topo com o actor mais tradicional – o Estado Nação. 

Na base estão as ameaças que não têm rosto. No topo horizontal da matriz estão os três 

mecanismos principais para lidar com ameaças: força militar, policiamento e monitorização e 

colaboração. As células da matriz fornecem exemplos históricos de como estes três 

mecanismos foram usados para lidar com as cinco diferentes fontes de ameaça. A célula do 

topo esquerdo, cinzenta, apresenta o caso clássico de uso da força militar para resolver as 

diferenças entre os vários Estados Nação. Em contraste, no canto inferior direito, vários 

actores são fortemente motivados a colaborar entre eles no combate às ameaças 

sistémicas, como o desencadear de uma crise pandémica. 

 

As definições clássicas de segurança nacional focam-se nos conflitos potenciais 

entre Estados Nação. Nas recentes décadas, a ameaça expandiu-se para incluir ameaças 

colocadas por actores subnacionais como o terrorismo e outras organizações criminais. De 

forma semelhante, as operações de manutenção da paz e de polícia internacional tornaram-

se mais comuns do que no passado.  
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Tabela V - VARIÁVEIS A CONSIDERAR NA ANÁLISE ESTRATÉGICA 

 
Desenvolvimento 

Económico 

Desastres 

Ambientais 

Ameaças de 

Segurança e 

Defesa 

Desenvolvimento 

Científico e 

Tecnológico 

Boa 

Performance da 

Governação 

Eficaz 

Diplomacia 

Internacional 

Bom sistema 

Educativo 

Proble

mas 

Ass. 

Sociais e Saúde 

Desenvolvimento  

Económico 

 

 -  + + + + + 

Desastres 

Ambientais 

 

-  -  + +  + 

Ameaças de 

Segurança e 

Defesa 

- -  + + + + + 

Desenvolvimento 

Científico e 

Tecnológico 

+ +- +  +  + + 

Boa  

Performance da 

Governação 

 

+  + +  + + + 

Eficaz 

Diplomacia 

Internacional 

+ + +  +    

Bom sistema 

educativo 

 

+ + + + + +   

Problemas 

Sociais e Saúde 
-  + +   +  
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Não sendo nosso propósito tirar todas as conclusões resultantes desta matriz, uma 

vez que ela permitiria estabelecer 56 inter-relações, enunciaremos algumas resultantes da 

utilização do gestor de complexidade, tendo em vista fazer sobressair ver as 

interdependências: 

 

Usando a informação sobre cada variável individual podem tirar-se conclusões 

acerca do sistema como um todo. Devemos focar-nos nas variáveis que estão em mutação 

ou que têm potencial para mudar e que têm o maior impacto nas outras variáveis. 

Os principais motores do sistema, de acordo com esta matriz, são: 

 A qualidade da governação 

 A educação 

 A ciência e tecnologia 

 

As interacções destas variáveis, todas reforçando-se entre si e desenvolvendo-se na 

mesma direcção mostram a direcção do futuro. Outras variáveis desempenham um 

importante papel. Identificam oportunidades para facilitar ou acelerar a mudança ou 

representam obstáculos que necessitam ser minimizados. O impacto da performance do 

Governo sobre a economia varia de acordo com o modelo económico, sendo maior numa 

economia estatizada e menor numa economia de mercado. A crise económica mundial 

demonstra como a governação (escolha de modelo fiscal) pode alterar a gravidade e a 

duração da crise. 

 

A educação reflecte-se na qualificação do factor trabalho, mas nem sempre se 

consegue fazer corresponder a ganhos económicos. Brain drain em Portugal implica 

investimento em educação sem retorno, se não houver liderança que integre a educação 

estrategicamente. “A educação é um dos principais motores do desenvolvimento social e 

económico das sociedades.” Por definição, o sistema educativo está em constante mutação, 

acompanhando as necessidades educativas da sua população, sejam elas a erradicação do 

analfabetismo ou a promoção da maior competitividade económica. Um bom sistema 

educativo acompanha a evolução da sociedade. “A escola, que sempre foi pensada para 

preparar os jovens para os desafios do futuro, enfrenta agora a dificuldade de antecipar 

quais são esses desafios, sabendo-se que estes serão, certamente, em quase tudo 

diferentes dos do passado.” 315 “A evolução das sociedades industriais para as sociedades 
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do conhecimento e, hoje em alguns casos, para sociedades de criatividade, tem levado nas 

últimas décadas os países mais desenvolvidos a promover reformas nos seus sistemas de 

ensino, com vista a oferecer a pais e alunos uma maior diversidade de ofertas educativas. 

 

As novas tecnologias, pela sua importância, estão inseridas nos cenários “game 

changers”, do Global Trends 2030 e a interrogação inicial é a de saber se “serão as 

inovações tecnológicas desenvolvidas a tempo de melhorar a produtividade económica e 

resolver os problemas causados pelo crescimento da população mundial, a rápida 

urbanização e as alterações climáticas?”316  O impacto da tecnologia disruptiva e letal 

(guerra) alterará os contornos da segurança e defesa dos Estados. Um maior leque de 

instrumentos de guerra como ciber instrumentos, armas de terrorismo biológico e a maior 

precisão de capacidades de ataque tornar-se-ão acessíveis a indivíduos e pequenos grupos 

e não só aos Estados; o que é considerado pelos autores uma alteração geopolítica 

tectónica.317  

 

As tecnologias da comunicação terão impacto no controlo dos cidadãos, por um lado, 

e por outro permitirão aos cidadãos desafiar os governos. Como se viu com as Primaveras 

árabes, quatro arenas tecnológicas terão impacto global: 

1. Information technology (IT) 

2. Novas tecnologias de manufactura e automatização (ex: impressão 3D) 

3. Tecnologias de segurança de recursos vitais 

4. Tecnologias da saúde 

 

O poder de processamento e armazenamento da informação tornou-se praticamente 

de livre acesso. O acesso global que as redes e a cloud permitem representa desafios 

significativos para os governos e a sociedade, os quais têm que tentar tirar o melhor partido 

das tecnologias IT, enquanto se tentam organizar para se proteger das ameaças que eles 

colocam. Medo de Estados vigilantes orwellianos fará os cidadãos pressionarem no sentido 

destes grandes sistemas de dados serem desmantelados. Aqui a tecnologia terá impactos 

sociais. As soluções assentes em tecnologias IT para maximizar a produtividade e qualidade 

de vida dos cidadãos enquanto minimizam o consumo de recursos e a degradação 

ambiental serão essenciais para assegurar a sobrevivência das megacidades. Se tal 
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situação não for acautelada poderão gerar-se verdadeiros pesadelos urbanos, se as novas 

tecnologias não forem colocadas de forma eficaz.  

 

O desenvolvimento científico e tecnológico pode ter impacto positivo ou negativo nas 

demais variáveis. O chamado momento da singularidade, alcançado quando a máquina se 

tornar mais inteligente que o homem, poderá ter um impacto negativo se não fôr acautelado 

com normas que defendam o que se considera o núcleo da Humanidade. Por sua vez, o 

crescimento económico estimula inovação tecnológica. A diplomacia tem impacto 

económico, vide a diplomacia económica, mas esta nada alcança sem estabilidade 

governativa, justiça e fiscalidade estáveis que estimulem investimento. Um problema no 

campo da saúde – como é o caso de uma pandemia – reflecte-se na economia porque 

afecta trabalhadores e serviços que podem colapsar. Pode afectar o sistema produtivo. 

(Vide gripe das aves e a pneumonia atípica; as civilizações do passado que colapsaram por 

esgotamento de recursos demontram que o desenvolvimento económico se não fôr 

sustentável também afecta negativamente as sociedades (ex: poluição, gasto excessivo de 

recursos). 

 

Um incidente NBQR gera impacto em múltiplos sectores, designadamente no campo 

da saúde e reflecte-se negativamente na economia de diversas formas, prejudicando vários 

dos seus segmentos. Como consequência destas múltiplas interdependencias, as respostas 

sectoriais não são suficientes, constatação da máxima importância para o decisor político.  

 

Vejamos agora algumas dificuldades que a cenarização pode apresentar. O scenario 

planning pode acentuar os riscos de manter quadros mentais rígidos na gestão de crises 

geradas por eventos imprevisíveis, como os que caracterizaram os dois últimos anos. Com 

efeito, a frequência dos chamados eventos de “alto impacto, baixa probabilidade” (high-

impact, low probability” (HILP), na última década, assinala a emergência de uma nova 

“normalidade”. Os atentados de 11 de Setembro, o Furacão Katrina, o tsunami japonês e o 

incidente de Fukushima, as pandemias, o caso Breivik são, entre outros, desastres que 

requerem respostas rápidas a nível global e estão a marcar o início de uma “tendência de 

crise”. Este tipo de eventos podem ser “cisnes negros”, por natureza impossíveis de prever, 

mas também catástrofes naturais, que devido à probabilidade de ocorrência, ao alto custo 

de prevenção nos remetem para um estado de impreparação.  
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A globalização da produção e a optimização das cadeias de fornecimento fez 

aumentar a eficiência da economia global, mas exacerbou os efeitos de contágio destes 

eventos. Consciente desta situação, a Chatham House elaborou um documento a propósito 

da nuvem de cinzas do vulcão da Islândia, em Abril de 2010, para poder retirar lições para 

outros eventos deste tipo318. Tendo em vista, sobretudo, a tomada de decisão e coordenação 

antes, durante e após o evento; o impacto da incerteza científica, as consequências 

económicas e o papel das comunicações. Enfrentamos um ambiente de risco complexo, que 

leva a que os governos e as empresas estejam insuficientemente preparados para 

responderem a este tipo de crises e gerir as suas consequências económicas, sociais, 

políticas e humanitárias. 

 

Os actuais planos de contingência têm em vista a reposição do status quo ante 

depois de uma crise. Mas esta abordagem pode ser inadequada, num mundo de riscos 

económicos e sociais complexos, em especial quando combinados com crises “slow 

motion”, como a das alterações climáticas ou as da escassez de água. As estruturas de 

gestão de crises baseadas em graus de ameaça e medidas de contingência podem e devem 

ser revistas. É fundamental a construção de uma capacidade institucional de planeamento e 

resposta a qualquer risco, sendo que as respostas sectoriais apresentam muitas limitações 

perante crises graves que implicam grande engenharia ou dimensões altamente técnicas, 

como no caso de Fukushima, no Japão. Este país, aliás, já tirou importantes lições do 

sucedido. 

 

Os instrumentos de gestão de crises devem por isso ser pensados também para os 

cenários mais pessimistas e menos prováveis, dado o nosso mundo cada vez mais 

globalizado. Será pouco provável que o impacto das futuras crises seja apenas local. A 

erupção do vulcão islandês e a nuvem de cinzas e o tsunami no Japão demonstram como 

sectores empresariais-chave podem ser gravemente afectados se a disrupção dos centros 

de produção ou nódulos de transportes persistir mais do que uma semana. Este estudo 

propõe a criação de um processo robusto de resiliência, para encontrar o equilíbrio entre 

o planeamento tradicional para um acontecimento “conhecido” e a criação de respostas 

genéricas para eventos raros ou inesperados. Os governos devem fortalecer os processos 

de planeamento para antecipar e gerir estes eventos de “choque”: da clareza nas cadeias de 
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comando entre várias entidades competentes para a activação e a interligação de diferentes 

redes de conhecimento com decisores políticos, na gestão de riscos complexos. 

 

Será então mais eficiente ter planos para ameaças em geral do que para ameaças 

específicas (abordagem clássica), já que há certos processos de resposta que são comuns 

a vulcões, tremores de terra ou ataques terroristas. Particularmente importante pareceu-nos 

a sugestão de criação de uma biblioteca multidisciplinar de quantificação do impacto 

dos choques por parte de instituições internacionais, como o Banco Mundial ou o FMI, 

com descrição de situações e de erros que podem ajudar a melhorar os sistemas em 

construção noutros países. 

Os HILP podem ser divididos em três tipos, de acordo com o grau de preparação: 

i. “Cisnes negros”: factos para lá da nossa expectativa, imprevistos difíceis de 

antever. A preparação para os mesmos pode ser melhorada com o reforço dos 

processos de resposta gerais, por oposição a processos de resposta específica. 

ii. “Conhecidos e preparados para”: eventos raros, geralmente resultado de 

experiência histórica ou avanços tecnológicos. Esta categoria inclui pandemias, 

acidentes nucleares, condições climatéricas extremas, cheias e ataques 

terroristas. Os governos e as empresas investem em acções preventivas, 

sistemas de alerta e medidas de segurança, para limitar o impacto, numa 

avaliação custo-benefício. 

iii. “Conhecidos mas não preparados para”: eventos raros que os governos e as 

empresas podem ter identificado como ameaça potencial, mas sem terem 

adoptado medidas preventivas. O vulcão da Islândia e Fukushima são um 

exemplo. A falta de preparação pode resultar de uma baixa percepção de risco; 

reduzida sensibilidade política; a falta de relação entre as comunidades 

científicas e os decisores; a aceitação social pela falta de preparação ou a 

crença de que, dado o impacto, não são válidas quaisquer medidas. 

 

O importante é que cada Estado tenha preparado um conjunto de respostas gerais 

que serão iguais independentemente do tipo de crise. Conseguir o equilíbrio entre o 

planeamento focado em eventos específicos, como por exemplo “security focused”, e a 

resposta genérica é o cerne da preparação para eventos HILP (como evacuação em massa 

ou tratamento de pessoas doentes). Extremamente importante para a nossa tese é a 

conclusão deste trabalho que apesar das incertezas caracterizarem os eventos HILP, os 

decisores devem assentar as suas acções nas descobertas e investigações 

científicas, antes, durante e depois de um destes eventos. Até na preparação para 
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responder a crises se constata a importância da inteligência dos Estados. Também a 

relevância das parcerias público-privadas, que põem governos e empresas a reflectir sobre 

situações que terão impactos negativos em ambos. 

 

II.3.3.7. - QUAIS SÃO ENTÃO OS CENÁRIOS DE FUTURO 

 

Quando procuramos na internet resultados para “future scenarios” encontramos: 

1.510.000 resultados. Uma grande parte versa sobre o futuro de Estados concretos: EUA; 

Rússia; China; Brasil, entre outros. Não é nosso propósito debruçarmos-nos sobre cada um 

deles, mas retiraremos algumas ideias que se aplicam a todos. 

 

Graeme Taylor, em Novembro de 2008, em World Transformation - Three Possible 

future Scenarios319, referia que o mundo é afectado por três grandes forças: 

i. Industrialização; 

ii. Reacção à industrialização; e 

iii. Visões emergentes pós industriais. 

 

A escassez de recursos e o colapso de ecossistemas não só afectarão a expansão 

da economia, mas levarão à sua contracção. O resultado será crescente crise económica e 

social e consequentemente conflitos locais, regionais e internacionais. Na sua opinião só há 

duas hipóteses para a humanidade – ou continuamos a destruir o nosso meio até ao 

colapso das nossas sociedades e economias ou criamos sociedades viáveis e 

sobrevivemos. Isto porque a hipótese de regressar à era pré-industrial não é realista para a 

maioria das pessoas. O autor aponta, assim, três possíveis cenários de futuro: 

i. Colapso rápido e catastrófico da civilização industrial; 

ii. Colapso lento com recurso a energias ditas verdes; 

iii. Transformação num futuro sustentável. 
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Apesar da globalização da cultura, a nossa civilização contínua com dificuldades de 

aplicar recursos pessoais e tecnológicos para redesenhar estratégias de longo prazo. Pelo 

contrário, vemos comportamentos de curto prazo. Já devíamos ter abandonado a ideia de 

que a inovação tecnológica é um recurso inesgotável e que haverá crescimento económico 

sem fim. Aliás, a crise económica que enfrentamos demonstra-nos, entre tantas coisas, que 

o poder estruturado com base no consumismo (ou consumerismo) tem um fim à vista. É 

esta cegueira que tem levado alguns autores a antever o colapso da nossa civilização 

porque “o que sobe tem que descer.” No livro Future Scenarios, David Holmgren explora 4 

possiveis futuros com 2 crises a convergirem320.  

 

É, cada vez mais, necessário estar atento às próprias armadilhas da nossa 

percepção, que por vezes nos impedem de encontrar as metodologias adequadas para 

enfrentar as ameaças que se nos colocam. Urge exercitarmos a nossa capacidade de fazer 

estudos prospectivos, previsões sobre o futuro do mundo, como forma salutar de nos 

prepararmos para o que teremos que enfrentar, ainda que saibamos que raramente 

acontece o que foi previsto. Somos normalmente cegos a alterações de longo prazo porque 

o nosso tempo individual é infinitamente mais pequeno que o tempo planetário. Uma certa 

dose de imaginação em exercícios de scenario planning que combinam o rigor académico 

com a orientação para resultados é um instrumento analítico de grande valia para melhorar 

decisões.  

 

Várias civilizações colapsaram em virtude de não terem percepcionado o meio 

envolvente ou mesmo o limite da capacidade dos seus recursos. Vários Estados enfrentam 

hoje os mesmos problemas e, muitos deles, temem a questão do próprio futuro, por ele 

poder ser catastrófico. As relações destes múltiplos factores que interagem no sistema 

internacional são fundamentais para saber se a humanidade sobreviverá. “A teoria política 

concebia três situações possíveis: paz, guerra e pós-guerra. Pois bem, é como se a ameaça 

do terrorismo tivesse eliminado a possibilidade das duas primeiras e vivêssemos agora 

todos numa situação de pós-guerra. O medo dos ameaçados é expressão de uma absoluta 

insegurança, tanto maior quanto menos identificável é o inimigo. A determinação de um 

inimigo é um modo de absorver essa insegurança, e por isso os governos sabem que 

tranquilizam as suas populações se dirigirem todas as atenções para um inimigo 

reconhecível”321. Os inimigos do séc. XXI não estão para lá dos limites da civilização, eles 
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estão no meio de nós, invisíveis até se manifestarem. Há uma violência difusa em que o 

Estado já não dispõe do monopólio da força e da segurança garantida. Hoje precisamos de 

construir a segurança sem limites territoriais, num mundo em que deixou de haver 

assuntos externos322. 

 

No Global Trends 2025, do National Intelligence Council, são apontadas algumas 

tendências, consideradas de longo termo, relativamente à ameaça do terrorismo islamista. 

Nele refere-se que é pouco provável que o terrorismo desapareça em 2025, mas o seu 

apelo poderá ser menor se o crescimento económico continuar no Médio Oriente e se o 

desemprego juvenil for reduzido. Oportunidades para ataques terroristas em massa usando 

armas químicas, biológicas, ou, menos provavelmente, nucleares, surgirão com a evolução 

tecnológica e a expansão de programas nucleares. Os grupos terroristas em 2025 serão 

uma combinação de descendentes de grupos estabelecidos de quem herdaram estruturas 

organizacionais e processos de controlo e comando e procedimentos de treino para ataques 

sofisticados novos emergentes auto radicalizados. Relativamente a estes grupos terroristas 

activos em 2025 o perigo maior é o acesso a novas tecnologias que lhes permitam 

ataques em massa. 

 

O radicalismo no futuro pode ser alimentado pelas comunicações globais e os mass 

media. A crescente interdependência juntará os indivíduos em torno de causas comuns de 

insatisfeitos. Em algumas situações estas redes podem agir como pressão para os governos 

através de meios não violentos contra a injustiça, a pobreza, os impactos das mudanças 

climáticas e outros assuntos sociais. Outros grupos, no entanto, podem usar as redes e as 

comunicações globais para recrutar e treinar novos membros, espalhar ideologias radicais, 

gerir finanças, manipular a opinião pública e coordenar ataques. 

 

Com a celebração de 20 anos de al Qaeda muitos especialistas entendem que a luta 

contra ela vai durar eternamente. Outros, que estudaram “ondas” passadas de terrorismo, 

acreditam que a al Qaeda é um grupo envelhecido, de acordo com os padrões do terrorismo 

e sofre de fraqueza estratégica que pode causar o seu declínio e marginalização. Uma onda 

de terror é um ciclo de actividade que pode durar até 40 anos, caracterizados por fases de 

expansão e contracção: ascensão, violência e declínio. O conceito de onda de terror foi 

desenvolvido pelo Prof David Rapoport e dá a base para uma análise comparativa de 

movimentos terroristas. Em cada onda, actividades terroristas similares ocorrem em muitos 
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países, derivadas de visões comuns – como o anarquismo, marxismo, nacionalismo ou 

extremismo islâmico. Os grupos terroristas que formam o topo de cada onda, normalmente 

dissolvem-se antes da onda inteira e o seu declínio contribui para o fim da onda. Os dois 

objectivos estratégicos principais da Al Qaida são o estabelecimento de um califado islâmico 

mundial e a retirada dos americanos, ocidentais e o fim dos regimes apóstatas. 

 

O ciclo de 40 anos sugere que os sonhos que inspiram os membros de um grupo 

terrorista a juntar-se a ele não são atraentes para as gerações futuras. A perspectiva de que 

a Al Qaida esteja entre o pequeno número de grupos capazes de transcender o tempo 

geracional, dada a sua ideologia, objectivos estratégicos inalcançáveis e inabilidade para se 

tornar um movimento de massas não parece viável. Assentando quase exclusivamente no 

terrorismo como meio de atingir os seus objectivos estratégicos, mais do que transformar-se 

num movimento político tipo Hamas ou Hizballah, a al-Qaeda tem usado uma estratégia que 

raramente é bem-sucedida. Pesquisas académicas recentes indicam que só 6% dos grupos 

terroristas activos nos últimos 40 anos alcançaram os seus objectivos estratégicos. A falta 

de sucesso da Al Qaida em executar ataques no inimigo distante pode conduzir a um 

período de futilidade e operacional que conduza à frustração dos seus membros, 

decréscimo de elan organizacional e inabilidade para atrair novos membros. Porque a 

história sugere que o movimento terrorista islamista global perdurará para lá da Al Qaida 

como grupo, a estratégia dos esforços contraterroristas globais necessita de concentrar-se 

no como e no porquê de um grupo terrorista sucessor poder surgir enquanto perdurar a 

onda terrorista islamista. Acrescentaremos que a morte de Usama bin Ladin foi um marco 

simbólico na perda de atracção323. 

 

Segundo o General Loureiro dos Santos em “As guerras que já aí estão e as que nos 

esperam - se os políticos não mudarem”324, no qual o mesmo faz um alerta para os 

decisores políticos nacionais numa altura em que a ordem internacional assiste a 

reajustamentos geopolíticos sem precedentes. “Em toda a história global, não se conhece 

uma alteração das relações de forças global em tão curto período”. A crise internacional, 

que afectou em particular as economias ocidentais, funcionou apenas como um catalisador 

para um processo que já estava em curso há 20 anos. A globalização abriu possibilidades 

de desenvolvimento máximas a vários países. Hoje, são potências emergentes como a 

Índia, a China e o Brasil, que estão a promover uma rotação do poder do Ocidente para 

Oriente, e de Norte para Sul. Nunca antes se tinha assistido a uma situação deste tipo. Para 
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 Sobre Terrorismo Cfr. Moreira, Adriano (coordenador), (2004). Terrorismo. Coimbra: Almedina. 
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 Santos, General Loureiro dos. (2009). As Guerras que já aí estão e as que nos esperam - se os 
políticos não mudarem. Mem Martins: Publicações Europa-América.  
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o General, iremos continuar a ter de lidar com os conflitos armados, mesmo depois da 

reconfiguração da ordem internacional e destes reajustamentos, dado que a humanidade e 

a civilização têm sofrido avanços, mas a natureza humana permanece imutável, pelo que as 

razões que levam os homens a combater são as mesmas apontadas por Tucídides, nas 

guerras do Peloponeso. 

 

A Europa vive, hoje, numa bolha de prosperidade e muitos europeus acreditam que a 

guerra é um anacronismo, mas a paz Kantiana é “uma ilusão”. Para Loureiro dos Santos o 

mundo irá continuar a ver dois tipos de guerras: as necessárias e as guerras por escolha. 

Sendo, no primeiro caso, as campanhas que os Estados decidem levar a cabo para 

defender os seus interesses nacionais, como é o caso do Afeganistão. No segundo, será 

necessário compreender que motivações estão em causa, percebendo mesmo que muitas 

vezes não se tratam de interesses vitais de um país e chegam mesmo a ter efeitos terríveis, 

sendo disso exemplo a intervenção no Iraque. A África a Sul do Sahara, Ásia (Centro e Sul) 

e América Central, regiões onde se multiplicam Estados-falhados e narco-Estados, podem 

ser o palco para algumas dessas guerras travadas “por necessidade”325. Também ela 

globalizada, a guerra já não se faz – nem se fará – apenas com armas, nem se trava apenas 

na terra, no ar ou no mar. É também no ciberespaço e no palco mediático que, muitas 

vezes, as campanhas se resolvem. 

 

A leitura do quadro geopolítico actual permite também a Loureiro dos Santos 

antecipar algumas das características da ordem internacional que se seguem: “As cinco 

grandes potências, “ilhas de poder global” (Estados Unidos, China, Índia, Rússia326 e 

Brasil327), constituirão o núcleo duro do governo mundial” apesar dos Estados Unidos 

continuarem a ser a maior entre as grandes potências, sendo que o regresso à 

                                                 
325

 “Há várias regiões onde a acumulação de Estados falhados e de nações que, minadas pelo 
narcotráfico, pela criminalidade e pelo terrorismo, justificam uma intervenção. Há uma África pujante (Angola, 
África do Sul e países do Norte), uma África disputada pela China e pelos Estados Unidos, e uma outra África em 
convulsão, como nos mostra a Somália e o Sudão. Noutras regiões do globo, devemos olhar para a América 
central, onde os cartéis de droga e gangues do crime organizado têm ganhado peso. Alguns analistas sugerem 
até que o poder político no México pode cair nas mãos dos narcotraficantes”. 

326
 “Há uma mudança muito curiosa a acontecer na Rússia. No discurso do estado da Nação do 

Presidente Medvedev, percebemos que o Kremlin reconhece o falhanço de um modelo económico dependente 
de grandes empresas que mais não são do que extensões do Estado. Medvedev diz que é preciso renovar toda 
a estrutura económica caminhando para um modelo Ocidental. Para isso precisa de muito milhões em 
investimento: esses milhões vêm da América. Como moeda de troca, Moscovo tem-se aproximado das posições 
americanas no Afeganistão e, até, no Irão, equacionando já sanções”. 

327
 “Dizia-se que era o país do futuro. Não é o país do presente! De todos os emergentes, é o que mais 

condição tem para se tornar uma grande potência. Não tem os problemas da Índia (sociedade estratificada e 
movimentos de insurreição muito activos), não tem os problemas da China (possibilidade de implosão política), 
não tem os problemas da Rússia (recessão demográfica). Deste grupo, é o único quase auto-suficiente em todos 
os factores de poder. A sustentabilidade económica conseguida por Fernando Henrique Cardoso e a habilidade 
política de Celso Amorim fizeram com que Portugal tenha hoje um gigante de língua portuguesa na sua região 
geopolítica”. 
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multipolaridade não se deverá fazer esperar – sendo os diversos G que vão surgindo bem 

elucidativos das alterações na distribuição do poder global. E Portugal, que papel terá ? A 

Europa, a CPLP, a OTAN e o Atlântico Sul são os caminhos para a afirmação estratégica 

nacional. Neste tabuleiro, os militares vão continuar a ser “um dos mais influentes 

instrumentos da política externa nacional” e acrescentam “valor estratégico ao país”. Mas os 

desinvestimentos nas forças armadas desapontam o general: “fazem-se leis de 

programação que não se cumprem e continuamos com a espingarda com que combatemos 

em África”. 

 

Para Loureiro dos Santos, a presença em vários tabuleiros reforça Portugal. “Não 

podemos pôr os ovos todos no mesmo cesto”. Esta é uma das lições elementares da gestão 

que o general aplica ao pensamento estratégico nacional. “Não podemos cometer os 

mesmos erros do passado. Apostámos tudo na Índia e, quando a Índia acabou, foi uma 

tragédia como Alcácer Quibir e a perda da independência. Depois, apostámos tudo no Brasil 

e, quando o Brasil acabou, foram as guerras civis. Mais tarde, apostámos tudo em África. 

Acabou e tivemos o PREC. Devemos agora apostar tudo na nossa relação com a Europa?”. 

Para que os erros do passado não se repitam, o autor em referência não deixa de 

apresentar alguns dos princípios estratégicos, que segundo ele, devem guiar os decisores 

políticos nacionais numa fase em que as relações de poder sofrem alterações dramáticas: 

 

“Estamos na União Europeia e devemos tirar o máximo proveito estratégico dessa 

relação. Mas temos outras alternativas como a Comunidade de Países de Língua 

Portuguesa, a OTAN e o sistema de segurança do Atlântico Sul, liderado pelo Brasil”. Já lá 

vai o tempo em que o valor estratégico do Atlântico se esgotava no Norte. Agora vale como 

um todo e o Sul – “a única grande zona de passagem livre de um oceano que tem a Leste o 

Mediterrâneo e o Suez, e a Oeste o canal do Panamá” – é liderado por Brasília. Muitos dos 

pontos-chave para garantir a segurança desta região também falam português (Angola, 

Cabo Verde e São Tomé) e, por isso, Portugal pode e deve ser “um articulador entre os dois 

sistemas de segurança: o da OTAN e o do Atlântico Sul. “Temos de ter um conjunto 

suficiente de círculos onde nos possamos mover: ao estarmos presentes numa determinada 

plataforma estratégica, ganhamos trunfos para sermos mais fortes noutras plataformas. Não 

podemos ficar reféns de um determinado círculo, sob pena de se repetirem as tragédias do 

passado. Não podemos ficar reféns da Europa”.  
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No mesmo sentido, recordamos algumas palavras de Oliveira Salazar, em 1935, 

sobre grandes e pequenas questões da política portuguesa328. “Ora a nação portuguesa 

sempre que fora da península interveio nas contendas ou lutas da Europa fê-lo, a bem dizer, 

acidentalmente e raro terá nisso defendido um interesse vital. Somos sobretudo uma 

potência atlântica, presos pela natureza à Espanha, política e economicamente debruçados 

sobre o mar e as colónias, antigas descobertas e conquistas. Nem sempre a nossa política 

se fez de Lisboa ou da parte continental, mas de outros pontos, tal a ideia de que as 

colónias não o foram à maneira corrente mas partes integrantes do mesmo todo nacional. 

Nestas condições sente-se que a linha tradicional da nossa política externa, coincidente com 

os verdadeiros interesses da Pátria portuguesa, está em não nos envolvermos, podendo 

ser, nas desordens europeias, em manter amizade peninsular, em desenvolver as 

possibilidades do nosso poderio atlântico.  

 

Para nos podermos dedicar a este último nós desejamos tão amigáveis e cordiais 

relações com a Espanha, que desapareçam desse lado todas as desconfianças e 

preocupações (…) Nasceu ainda do mesmo carácter de potência atlântica a aliança inglesa, 

que interesses comuns têm mantido através dos séculos sem sofrer as vicissitudes das 

ligações deste género. (…) mesmo sem falar nos estreitos laços de amizade, a comunidade 

de interesses portugueses e britânicos é de tal modo evidente que de cá e de lá se há-de 

impor por muito tempo aos homens de governo”329. Recorrendo a um conjunto de 

conferências organizadas pelo IDN, compiladas sob a designação “Contributos para uma 

Estratégia Nacional”330 encontramos as reflexões de três Presidentes da República e uma 

mensagem do então Ministro Severiano Teixeira, que julgamos de grande interesse neste 

contexto, sobretudo pela convergência das ideias fundamentais. 

 

“Uma Estratégia Nacional visa, desde logo, a continuidade do Estado, a 

independência do país e a liberdade da comunidade nacional, no seu conceito mais lato, 

perante os desafios do sistema internacional, em constante mutação. Este objectivo 

essencial só pode ser alcançado através da definição de uma estratégia abrangente e 

multissectorial, delineada com base numa visão de longo prazo e sustentada no apoio 

dos cidadãos”331. “ (…) a estratégia nacional tem de assentar numa visão do futuro e na 
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 Salazar, António de Oliveira. (1945). Discursos e Notas Políticas II. Coimbra: Coimbra Editora.  
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 Idem, p. 81. 
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 Sampaio, Jorge, Soares, Mário et al, (2009). Contributos para uma Estratégia Nacional. Lisboa: 
Edições Prefácio/Instituto da Defesa Nacional. 
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 Nota de Severiano Teixeira, Nuno. Idem. 



Helena Cristina Rêgo                                                                                                            A Inteligência dos Estados  

179 
 

definição de uma ambição para Portugal332”. “A influência de um país na cena internacional 

não se mede só em função da dimensão do território, da população ou do PIB, mas também 

da sua atitude afirmativa, empreendedora, valorizante e cooperativa, da sua capacidade 

de acrescentar valor, em se afirmar como parceiro credível da comunidade internacional, 

empenhado em contribuir activamente para a resolução dos problemas e o desenvolvimento 

de políticas cooperativas e inovadoras”. 

 

“Não somos um país pobre, como alguns pensam (…) não temos petróleo nem gás 

natural (…), mas possuímos outras riquezas, mal ou mesmo inexploradas. A primeira é a 

matéria cinzenta dos portugueses, que é de primeira qualidade. (…) e o mar, que tem 

sido, ao longo dos séculos o nosso destino e a nossa glória: temos obrigação de o 

considerar, agora, uma das nossas grandes prioridades. Temos, no Oceano, a mais vasta 

área económica exclusiva da União Europeia. Mas é urgente que as instituições ajudem a 

criar os requisitos necessários ao aproveitamento desse património”333. “Só as 

sociedades capazes de uma reflexão filosófica sobre a sua própria estrutura e sobre 

as ideias concomitantes”334, sobre as razões, em especial das suas crises e dos seus 

insucessos são capazes de bem efectuar transformações profundas, reformas 

oportunas e eficazes, colectivamente mobilizadoras. “Ora tal não fizemos nós”335. 

 

Decorre do antecedente que os políticos portugueses apesar de terem consciência 

da importância do Estado ser contínuo nos seus objectivos e coerente nas suas políticas, 

isso não se verifica. Essa constatação surge de cada vez que se reflecte em torno dos 

conceitos de estratégia nacional, de defesa ou de segurança nacional, mas na prática essas 

reflexões têm dificuldades de concretização. A meio da redacção do nosso trabalho, 

chamou-nos à atenção a ideia de criação do Think tank, de Jorge Moreira da Silva336, para 

enfrentar os problemas estruturais de que Portugal padece e não apenas sobre os mais 

imediatos, relativos à situação financeira e ao programa da troika. Moreira da Silva prefere 

chamar-lhe think-and-do tank para sublinhar que não é apenas para reflectir, mas para 

intervir. Não podíamos estar mais de acordo com a ideia, já que vai ao encontro daquilo que 

defendemos.  
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Também as cinco áreas de intervenção previstas nos suscitaram apreço e em certa 

medida coincidem com as filosofias inspiradoras deste nosso trabalho, se bem que se 

centrem sobretudo na economia e aí sentimos algumas divergências, que explicaremos: 

 

i. Crescimento inteligente (que abarca a ciência e inovação, educação cultura e 

sociedade digital); 

ii. Crescimento inclusivo (luta contra a pobreza, emprego, saúde e juventude); 

iii. Crescimento sustentável (competitividade económica, finanças, e fiscalidade, 

ambiente, território energia e mobilidade e agricultura e floresta e economia do 

mar; 

iv. Desafios globais (globalização, construção europeia, desenvolvimento e 

cooperação); 

v. Cidadania, democracia e liberdade (definição das funções do estado, justiça e 

segurança e sistema político e cidadania). 

 

Se bem que nos revejamos na importância dos conceitos sublinhados, não nos 

centrámos no tema do crescimento, precisamente por entendermos que esse paradigma do 

crescimento nos trouxe ao beco sem saída onde nos encontramos. Daí o surgimento das 

noções de decrescimento ou desaceleração. Também Vitorino Magalhães Godinho em “Os 

Problemas de Portugal” refere que o Estado português tem que ser reconstruído de molde a 

responder às funções que lhe devem compelir. “Portugal tem de encontrar o seu próprio 

caminho, e não mostrar-se por modelos impostos por outros”.  

 

Referirei, por fim, algumas ideias quase proféticas, com as quais, já em 1982, Sousa 

Lara cenarizava sobre o nosso país.” Interrogam-se alguns analistas políticos mais 

perspicazes sobre os porquês da crise de identidade que o país atravessa.(…) Acresce, 

contudo, acentuar que a solução dos nossos problemas económicos terá custos sociais 

gravíssimos. A continuarmos na «gestão da crise», administrando a pesada herança do 

gonçalvismo, afastamo-nos das economias europeias a que nos queremos abrir e 

apressamos o colapso da nossa economia (…) O nosso mais provável horizonte no domínio 

da economia é, na perspectiva deste pessimista que hoje vos fala, o de nos transformarmos 

num país da CEE, ou de qualquer modo adjacente às grandes potências ocidentais, 

produtor de componentes para cadeias multinacionais, produtor de alguns bens de ordem 

agrícola ou de alta qualidade e de reconhecida competitividade no mercado internacional, 

produtor de oferta turística e recolector de remessas de emigrantes.(…) É imperioso sanear 
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a vida económica e financeira do País para que sobrevivamos para o resto. E há muito que 

fazer.  

 

Seja qual for a articulação em que nos venhamos a situar e a adaptar, os cuidados a 

ter com a alteração do nosso destino económico devem considerar como condições 

necessárias e imprescindíveis três ordens de razões, que são:  

 

a) A garantia de uma suficiente soberania real a nível externo; 

b)  A qualidade de vida do povo português considerada em termos concretos e 

objectivos; 

c)  A salvaguarda da integridade da nossa cultura entendida como herança social 

recebida e a transmitir à.s gerações futuras. 

 

Sem uma soberania efectiva e suficiente a nível internacional passaríamos, na 

prática a um protectorado incapaz de negociar seja o que for e impotente para, ao menos, 

influenciar minimamente o curso da vida internacional, sobretudo em assuntos desse âmbito 

que nos digam directamente respeito. Sem essa soberania mínima não poderíamos sequer 

determinar as coordenadas do nosso futuro a nível interno. Num mundo de crescente 

complexidade de inter-relações, já não existem estados totalmente soberanos no pleno 

sentido da expressão, pois todos são interdependentes. Mas consideram-se materialmente 

soberanos os que podem determinar efectivamente o seu futuro, pele capacidade que têm 

de alterar o seu presente e de optar entre soluções e projectos de âmbito nacional, 

realmente alternativos. A qualidade de vida do povo português é, no fundo, um dos 

objectivos humanistas que se desejam obter. Melhoria das condições económicas com 

genérico prejuízo dessa qualidade de vida é, pois, uma enormidade desumana, anti-social e 

anti-patriótica, que não tem defesa possível em termos de razoabilidade. Na promoção de 

todo o património cultural reside o nosso último grande capital.”337 

 

II.3.3.8. - ANÁLISE DOS SISTEMAS COMPLEXOS 

 

Vimos já que o mundo se tornou um sistema complexo assente numa rede de 

relações e outros factores interdependentes. “Antes podia-se arejar a atmosfera confinada 

de um país, abrindo as janelas que dão para outro. Mas agora não serve de nada este 
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expediente porque no outro país a atmosfera é tão irrespirável como no nosso. Daí a 

sensação opressora de asfixia”338. Nunca o mundo foi visto como um sistema complexo339. A 

complexidade não só aumenta a possibilidade de ocorrência de “cisnes negros” como torna 

quase impossível prever o futuro. Devemos evitar iludirmo-nos com modelos sofisticados 

que só perpetuam o nosso estado de perplexidade. 

 

A competição por recursos escassos (espaço, estrada, supermercado, empregos, 

terra) leva a que a tomada de decisão das pessoas seja um momento importante porque, 

precisamente derivado dessa escassez, uma má decisão pode fazer-nos ficar sem o bem. 

Quando tudo chega para todos, não há necessidade de se aprender com o passado ou 

adaptar. E assim não há interdependência nem complexidade. É a atmosfera da 

competição, pelo melhor preço no mercado financeiro, pela estrada com menos trânsito, 

pela internet mais rápida, pelo controlo do poder ou do mesmo território, nas guerras ou no 

terrorismo, que dá importância à decisão binária340. Nesta, o “0” é uma das estradas e “1” é 

a outra e ir a um bar é “0” e não ir é “1”. Tomemos o exemplo de um bar com uma 

capacidade média de 60 pessoas. Havendo 100 potenciais pessoas que lá querem ir numa 

sexta-feira à noite, se todos decidirem ir o bar fica impossível e se todos decidirem ficar em 

casa o bar fica vazio. Não há aqui uma decisão certa ou errada. É uma competição por um 

recurso limitado e nem todos podem ganhar341.  

 

Uma rede consiste num set of nodes342. Quer se trate de uma rede de transportes, de 

informação ou uma rede social há uma colecção de objectos que interage. Nos sistemas 

biológicos como nos fungos, que são essencialmente uma grande rede viva sem estômago 

ou cérebro, os fornecimentos de alimento têm que ser garantidos a todo o momento. As 

proteínas dentro da folha de uma planta transportam a energia da luz do sol para uma parte 

da folha onde pode ser convertida em alimento para a planta, sem que haja uma gestão 

central. A grande questão é entender como é que isso acontece. Isso ajudaria médicos nos 

tratamentos de tumores ou de outras más formações como as arterovenosas em que o 

cérebro fica sem alimentos em resultado de pequenos cortes da rede de vasos sanguíneos. 

Ajudaria a entender como é que os vírus se espalham em rede. 
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As redes de pessoas são também exemplos de sistemas complexos. A expressão “o 

mundo é pequeno” traduz o fenómeno da estrutura da rede e que pode ser ilustrado pelo 

seguinte exemplo, usando três pessoas: A, B e C. A conhece B, mas não conhece C, e B 

conhece C. Mesmo que A não conheça C directamente, o facto de conhecer B e de B 

conhecer C significa que A e C estão indirectamente ligados. Passando agora para a 

população do mundo inteiro e apesar de vivermos em clusters, cidades, Estados, 

continentes, a distância entre cada um de nós é extraordinariamente pequena. Isto foi 

demonstrado, em 1967, por um psicólogo americano, Stanley Milgram, com o método das 

cartas enviadas a alguém, que por sua vez tem de enviar a outras pessoas que conhece. A 

distância entre cada um de nós é, em média, de seis graus de separação. 

 

A segurança dos Estados é, hoje, ameaçada por redes globais de terrorismo, crime e 

insurreição. Significa que os conflitos modernos representam sistemas complexos. É 

possível que, tal como os fungos, os nutrientes destes sistemas – mercenários, armas, 

dinheiro, raptos, tráfico de droga – se tenham auto-organizado em estruturas robustas, 

tornando-se difícil removê-las ou controlá-las. A complexidade representa uma mistura subtil 

de ordem e desordem. Os sistemas complexos têm capacidade para se mover a si próprios 

entre estes dois extremos sem qualquer ajuda exterior. O ingrediente chave é o feedback, 

que pode vir sob a forma de memória do passado ou de informação via internet. Assim, 

também podemos compreender as guerras, à luz da análise dos sistemas complexos. Uma 

colecção de seres humanos que competem por um recurso limitado. Perante a 

complexidade dos conflitos modernos e das catástrofes vistos como sistemas, é necessário 

criar resiliência através da redundância e liderança adaptativa.  

Todos os sistemas complexos mostram certos níveis de universalidade, ou seja, 

independentemente da sua localização, regras e idades, podem ter valores e parâmetros 

muito semelhantes. Os autores sugerem que a forma como as guerras evoluem tem menos 

que ver com as suas causas originais e mais com a forma de actuação humana em 

grupos343. A tomada de consciência desta realidade tem importantíssimas consequências ao 

nível da prevenção destes fenómenos, já que vem demonstrar a inutilidade dessa 

prevenção, dada a existência de uma “lei matemática da guerra”. Esta lei foi intuída por um 

condutor de ambulâncias durante a I Guerra mundial, e é agora explicada pelos autores em 

referência à luz da ciência da complexidade. 

 

Richardson coligiu o número total de mortos em cada guerra desde 1820 a 1945 e 

pô-los num gráfico com um resultado surpreendente. Provavelmente ele esperava encontrar 
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um tamanho médio de guerra, com um número típico de mortos, mas ao invés viu que o 

número de guerras com um determinado número de mortos decrescia quanto maior era o 

número de mortos. A curva não teve um pico como as curvas de Bell. O número de guerras 

com muito poucos mortos era a maior parte da curva e depois a curva simples decrescia. 

Apesar de ninguém esperar encontrar similitudes nas guerras, dada a diversidade de 

causas, pessoas, zonas geográficas, Lewis Richardson encontrou uma lei matemática da 

guerra. Tal lei existe porque há um “padrão universal da vida” de acordo com o qual os 

sistemas complexos vivem entre a ordem e a desordem. 

 

Quando fazemos um gráfico para encontrar a altura média de um ser humano ou a 

velocidade média dos carros na estrada encontramos graficamente uma curva porque nunca 

há pessoas abaixo de um mínimo ou acima de um máximo. A curva representa 

precisamente a existência de alturas mais frequentes num ser humano, sendo que há 

poucos anões e poucos gigantes. Ao contrário do que se passa com a altura das pessoas, 

na lei das guerras, o que se verifica é que o tamanho mais frequente de guerra é o que tem 

menos mortes. Enquanto, que na altura das pessoas raramente encontraremos pessoas 

com mais de 2m, as guerras mortíferas serão raras, mas ocorrerão.  

 

Daí que planear e prevenir no campo das guerras é uma tarefa muito complicada. 

Enquanto que os arquitectos podem conceber as suas casas com portas de um determinado 

tamanho porque raramente haverá gigantes ou anões, este tipo de assumpções não é 

possível fazer-se quanto às guerras. Ao contrário da curva de Bell a distribuição de guerras 

prevê que os conflitos futuros podem ter um elevado número de mortos, o que sugere que 

teremos que estar preparados para o pior cenário. Ao invés, não deveremos perder tanto 

tempo no planeamento e prevenção. Isto porque por serem sistemas complexos, são como 

qualquer outra actividade humana colectiva. Não há uma mão invisível ou um controlador 

central que decide quem ganha, nem há uma guerra típica, nem um número típico de 

mortos. Ao invés, o que conta é o sistema de adversários que ganha vida própria, tal como 

outro qualquer sistema complexo do planeta. Na guerra permanente da Colômbia, onde há 

diversos grupos armados, muitos dos combatentes estão inconscientes da agenda do seu 

lado, simplesmente querem “bater no outro lado”. É frequentemente reportado que muitas 

das pessoas que participam na guerra e que estão a lutar não sabem porque é que a guerra 

começou e nem alguém lhes disse os objectivos concretos de quem a desencadeou. 
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Recentemente, Aaron Clauset e Maxwell Young, da Universidade do Novo México344, 

olharam de novo para o trabalho de Richardson, mas desta vez no contexto do terrorismo, 

juntando o número de mortos por ataque terrorista. Apesar dos ataques terroristas serem 

tipicamente espalhados no tempo e no espaço, ou seja, ocorrerem raramente e estarem 

espalhados por todo o planeta, verificaram que quando usavam o logaritmo do número de 

ataques com o número Nª de mortos versus o logaritmo do número de mortos N, também 

viam a evidência da “power law”, ou lei do poder. Ou seja, o número de ataques terroristas 

com um total de N mortos varia de acordo com Nª. Quando se restringiram a países não G7 

encontraram um valor de 2.5 paraª. Para países G7 encontraram 1.7. Foi então que uma 

equipa decidiu fazer um estudo para ataques terroristas na Colômbia e outro para o Iraque 

(Mike Spagat e Jorge Restrepo). Em vez de somarem os dados sobre os mortos em cada 

guerra eles usaram outra linha de raciocínio. A guerra segue a lei do poder e as guerras são 

uma actividade humana. Mas já que uma guerra é feita geralmente de uma série de 

pequenas batalhas, como guerras dentro de guerras, veremos também uma tendência 

similar a emergir numa só guerra? 

 

O modelo matemático desenvolvido por eles sublinha a ideia de que qualquer força 

de insurreição moderna, na Colômbia ou no Iraque, ou um grupo terrorista, operam como 

uma rede de unidades que evoluem no tempo. Cada uma das “unidades de ataque” tem 

uma força de ataque que é o indicador do número médio de mortes que podem causar num 

ataque. Com o decurso do tempo, estas unidades de ataque fazem alianças ou quebram-se 

e dividem-se com base num processo decisório binário, do tipo vou ao bar(0) ou não vou ao 

bar(1). Depois na evolução da guerra e do terrorismo conta o feedback. 

 

A distribuição das unidades de ataque para se dividirem ou combinarem num dado 

momento depende do que aconteceu no passado dessas unidades. Isto significa que não se 

encontra nem ordem total nem desordem total. Por exemplo, a guerra do Iraque, de acordo 

com este estudo, começou como uma confrontação convencional entre grandes exércitos, 

mas a pressão contínua exercida pelas forças da coligação, partia o movimento 

insurreccional numa série de unidades de ataque. Na Colômbia foi ao contrário, no início 

dos anos 90 as guerrilhas eram incapazes de se juntar. Eram muito pequenas, mas 

começaram a ter capacidades semelhantes e hoje têm uma distribuição semelhante a um 

grupo insurgente no Iraque. Isto é o que se verifica no terrorismo não G7 – power law slope 

(linha inclinada). 
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Outra equipa está a tentar entender a sequência de ataques por dia e estão a 

observar ataques com sequências, tal como seria de esperar de um sistema complexo que 

integra uma colecção de agentes competitivos345 (temporal patterns). Hoje as guerras, 

porque incluem múltiplos jogadores, podem ser vistas como uma ecologia em que coexistem 

várias espécies. No exemplo da guerra da Colômbia, a mesma envolve vários grupos de 

guerrilha, paramilitares, terroristas e o exército. O que torna estas guerras tão complexas é 

que ninguém sabe como é que estas espécies vão interagir em cada momento. Por 

exemplo, se um grupo de guerrilha A encontra B, lutarão? Ou colaborarão contra o grupo C? 

Ou ignorar-se-ão? Ou evitar-se-ão conscientemente? Como evoluirá a situação com o 

decurso do tempo? A complexidade acresce se se junta o fenómeno do tráfico de droga. 

Esta actividade fornece alimento a alguns dos grupos – financiamento – e ajuda a guerra a 

manter-se. 

 

Como num fungo em crescimento ou um cancro, a Colômbia, em particular, tem uma 

cadeia de nutrientes múltiplos: fluxo de cocaína do mato para as cidades e depois para os 

EUA e a Europa; fluxo de dinheiro proveniente desta cocaína e um fluxo de vítimas raptadas 

das cidades para o mato. É esta complexidade que torna o fenómeno difícil de combater. A 

propósito desta constatação recordamo-nos como os franceses sempre descreveram o 

terrorismo islamista como uma nebulosa, desde o primeiro momento. Uma realidade que 

abrangia vários fenómenos, normalmente tratados e combatidos separadamente. A perda 

de consciência dessa complexidade influía no sucesso ou insucesso do combate e 

prevenção do terrorismo islamista. Dos vários grupos que estudámos e acompanhámos no 

decurso da nossa vida profissional, resultava sempre a falta de linearidade do fenómeno, 

precisamente por ser um intrincado conjunto de agentes que se influenciavam mutuamente. 

É o caldo de unidades de ataque de que falam Spagat e Restrepo, as quais se conjugam e 

confrontam.  

 

Daqui também decorreu sempre a preocupação por compreender os fenómenos 

antes de decidir a metodologia a aplicar para os combater. Intuímos, antes de procurarmos 

reflexões teóricas. Sentimos agora a importância da conjugação dos dois saberes. Vimos já 

que o sistema internacional tem que ser visto pelo analista como um sistema complexo 

adaptativo, ou seja uma rede dinâmica de muitos agentes a actuar em paralelo, 
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constantemente a agir e reagir em relação ao que os outros agentes estão a fazer346. Sendo 

o controlo dum sistema adaptativo complexo altamente disperso e descentralizado, qualquer 

comportamento coerente no sistema advém da cooperação e competição entre os agentes. 

É a acumulação de todas as decisões tomadas por uma multitude de agentes que produz o 

comportamento global do sistema, que se pode considerar emergente. A ciência da 

complexidade desenvolveu ferramentas para compreender os sistemas complexos, quer se 

trate de organismos vivos, células, espécies, empresas ou nações porque há características 

comuns a todos estes sistemas. 

 

“O governo das sociedades complexas exige uma imaginação projectiva que 

antecipe cenários futuros com base nas tendências que despontam no presente”347. Esta 

teoria é um instrumento analítico de que o Estado se deve dotar para se actualizar e 

adequar às ameaças que tem que enfrentar. Só tendo consciência da não linearidade 

dos fenómenos se poderá preparar para o futuro. Tal implica, desde logo, a revisão de 

alguns conceitos dados como adquiridos. A segurança nacional faz-se para além das 

fronteiras, cada vez mais. Um interessante trabalho de continuidade nesta matéria é o feito 

por uma professora jugoslavo-australiana, Anne-Marie Grisogono, no contexto do 

Departamento de Defesa Australiano e portanto com aplicação concreta neste país. Durante 

uma conferência proferida, em 2007, na Academia Militar, em Lisboa, Anne-Marie Grisogono 

sublinhou a importância dos mecanismos adaptativos sempre que enfrentamos problemas 

complexos.  

 

Enunciou as características principais de um problema complexo: elevado número de 

parâmetros; redes de causalidade; respostas não lineares; dependência de factores 

contingentes não controláveis; fraca previsibilidade; consequências não intencionais; 

comportamentos contraintituitivos; elevada interdependência; dificuldade em identificar todos 

os aspectos relevantes e a impossibilidade de isolar completamente o problema do resto do 

universo348.  

A maior parte dos problemas que hoje enfrentamos são complexos e o antídoto 

natural é a adaptabilidade. Daí a necessidade de desenvolver uma perspectiva de network 

ou rede: 

i. Definir os elementos da rede e suas ligações; 
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 Holland, John. citado por Waldrop no livro Bousquet, Antoine. (2009). The Scientific Way of Warfare, 
Order and Chaos on the Battlefields of Modernity. New York: Columbia University Press.  
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 Innerarity. op. cit. p. 94. 
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Organisation (DSTO), Department of Defense, Australia, 6039-03 (2005): p. 2. 
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ii. Como se propagam os efeitos na rede e como são os fluxos (responsabilidades, 

autoridades, funções); 

iii. Qual a força que dirige estes fluxos; 

iv. Há fases de transição? 

v. Quais são os “tipping points”?349 

vi. Quais são as propriedades da rede, em robustez, estabilidade e vulnerabilidade? 

vii. Como é a especialização dos nós? 

viii. Que feed-back existe? 

ix. Quais são as interacções? 

x. Como se pode perceber o somatório das interacções? 

xi. Como flui a energia? 

 

O essencial para cada problema complexo é desenvolver uma perspectiva 

multiescala, em rede, que defina: 

i. Quais são os elementos do problema em cada nível e suas interacções? 

ii. Quais são as prioridades emergentes? 

iii. Como interagem os diferentes níveis?350 

iv. Como é que os efeitos se propagam? 

v. Como se manifestam os desencontros? 

vi. Como são as relações entre os diferentes aspectos? 

vii. Onde estão os sintomas, os pontos de influência, os aspectos visíveis? 

 

Com o enfoque nas ligações e interacções e partindo da sua descrição é necessário 

encontrar respostas adaptadas para a obtenção de melhores resultados de cada fase, 

sendo fundamental a noção de feed-back. Isto implica a contínua avaliação dos resultados 

da nossa acção em cada fase. Apesar de não existir ainda uma teoria acabada da 

complexidade, há já alguns estudos que Neil Johnson se refere no seu livro “Simply 

Complexity Theory”. A ciência da complexidade pode ser vista como o “estudo do fenómeno 

que emerge de uma colecção de objectos que interagem”351. Engarrafamentos, mercados 

financeiros, células humanas, guerrilheiros, furacões, ondas de calor, são exemplos de 

fenómenos de aglomeração.  

 

                                                 
349

 Em física, tipping point é o ponto no qual um objecto altera dum estado de equilíbrio para outro 
diferente. No livro “The Tipping Point”, Malcolm Gladwell, demonstra como pequenas coisas podem fazer uma 
grande diferença e ilustra com alterações sociológicas “misteriosas” que caracterizam o nosso dia-a-dia.  

350
 Como é que o comportamento de um nível tem impacto nos adjacentes. 
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Todos podem ser vistos como comportamentos colectivos que competem por algum 

recurso limitado, que pode ser espaço, território, alimento, energia. E o que emerge dessa 

competição acontece independentemente de existir uma entidade controladora central ou 

coordenadora, uma “mão invisível”. Pelo contrário, a colecção de objectos está apta a auto-

organizar-se de tal forma que o fenómeno parece surgir como que por magia. Todos 

conhecemos o efeito da mob mentality, intencional ou não. A década de 70 representou 

verdadeiros tsunamis culturais em termos de moda, por exemplo. Ninguém a ditava 

propriamente, ela surgia na rua. 

 

Também nos animais, insectos e peixes temos exemplos de auto-organização. De 

facto a biologia está recheada destes fenómenos colectivos, desde a resposta do sistema 

imunitário aos vírus à comunicação intercelular. Na medicina é fundamental perceber porque 

é que o sistema imunitário acaba por atacar tecido saudável. Também no mundo da NASA 

se está a tentar compreender estes fenómenos colectivos, com colecções de máquinas: 

robots, satélites ou material espacial. Parece constatar-se ser melhor explorar a superfície 

de um planeta com vários robots simples do que com um grande e complicado. Assim, se 

um avariar há outros, enquanto, que se for apenas um e avariar pode pôr em causa toda a 

missão. Esta teoria é sobretudo importante para a NASA porque estas máquinas não 

precisam de um coordenador para desenvolver um bom trabalho, já que o farão 

simplesmente se estiverem a competir por algum recurso limitado. Neste caso, os robots 

lutam pela recolha de rochas numa dada área do planeta.  

 

O biólogo Stuart Kauffman defende que a teoria da complexidade pode explicar a 

evolução dos sistemas económicos, a geopolítica e a inevitável emergência de uma 

civilização global352. Diziam estes autores353 que, apesar das causas da instabilidade 

internacional e dos conflitos serem objecto de intensa actividade escolar, os eventos do 

nosso século (referindo-se ao séc. XX) parecem demonstrar que fizemos um reduzido 

progresso na identificação das suas causas; que uma vez identificadas não adequámos a 

nossa investigação à descoberta de correctivos ou que essas causas se multiplicaram de tal 

forma que excederam a nossa capacidade de multiplicação e análise. Estes autores 

assentam no pressuposto de que nos assuntos humanos, todos os eventos, excluindo os da 

natureza, derivam de acções de pessoas perseguindo os seus objectivos, num mundo de 
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recursos limitados, criatividade e acções de outros354. Nesse sentido, se queremos prever 

acções temos que saber que objectivos os outros prosseguem. Mas o paradigma que 

apresentam – o da escolha racional355 – vai para além do conceito de utilidade e introduz 

maior complexidade. Se uma pessoa quer agir inteligentemente tem que prever como os 

outros se vão comportar. Se pretende influenciá-los, precisa de estimar como reagirão às 

políticas alternativas que possa adoptar. Mesmo que a sua acção não afecte a dos outros 

precisa de saber como irão agir para exercer influência favorável às suas próprias acções.  

 

II.3.3.9. - FERRAMENTAS PARA COMPREENDER OS SISTEMAS 

COMPLEXOS 

 

Os modelos só funcionam enquanto se adaptam ao meio em que operam. O modelo 

tradicional foi desenvolvido entre 1960 e 70 e optimizado para a escassez de notícias que 

caracterizou esse período, no qual era pouco usual haver conversações 

intergovernamentais e em que a ideologia era o elemento fundamental das relações 

internacionais.  

Veja-se então quais as assumpções da Intelligence, nesta altura, de acordo com a 

autora: 

i. Os políticos precisam de um serviço que lhes diga o que está a acontecer no 

mundo ou numa área de particular interesse para eles; 

ii. Os políticos precisam de ajuda para entender o que os acontecimentos significam; 

iii. Os serviços têm informação única sobre o que se passa; 

vii. Os analistas têm informação com valor acrescentado sobre estes assuntos. 

 

Ora, o meio envolvente hoje é diferente. Estamos numa era de abundância de 

informação e os políticos têm acesso tão rápido à informação como os serviços. Eles 

próprios fazem análise. Daqui decorre a necessidade de um novo modelo assente em novas 

assumpções: 

i. Na maior parte das vezes, os políticos têm uma noção do que está a acontecer nas 

suas áreas de trabalho; 

ii. Os políticos compreendem, frequentemente, as consequências dos eventos e o 

seu significado imediato; 
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 Suposição de que as pessoas preferem alternativas que representem utilidade. 
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iii. Os serviços têm, muitas vezes, falta de informação privilegiada nas esferas política 

e económica, chegando a matéria-prima muitas vezes primeiro aos políticos do que 

aos analistas; 

iv. Os políticos precisam de mais ajuda na compreensão de temas considerados não 

tradicionais, nas informações. Assuntos como o terrorismo, as armas de destruição 

em massa, o crime organizado, a espionagem económica e não tanta informação 

política. 

 

Tudo isto implica alterações diárias na forma de organizar o trabalho e um esforço 

acrescido de criatividade e não tanto de relatórios descritivos das situações em curso. Os 

analistas têm que pensar para lá das informações acabadas, daí falar-se do desajustamento 

do tradicional ciclo de informações. Há produtos intermédios que podem ser muito úteis ao 

destinatário, como certos memorandos de deslocações ao estrangeiro, conversas e até 

respostas rápidas a questões pontuais, com as quais o tradicional relatório de informações 

se não compadece, dada a metodologia própria de elaboração, normalmente mais 

demorada e consensuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7 - Target-centric approach 
Fonte: Intelligence Analysis: A Target-centric Approach, adaptado pela autora. 
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Análise Tradicional Análise do séc. XXI 

Precaução/ cuidado Agressividade/coragem 

Baseada em factos Intuitiva 

Concreta/assente na realidade Metefórica/rica 

Linear/Assente em tendências Complexa/Descontínua 

Baseada em peritos Inclusiva/diversificada 

Hierárquica Colaborativa 

Baseada no precedente Não condicionada pelo precedente 

Focada no alerta Optimista/Oportunidade 

Baseada em texto Baseada na imagem 

Neutra Dirigida pelos destinatários 

Tabela VI – Análise tradicional vs. Análise do séc. XXI 

Fonte: Medina, Carmen. The Coming Revolution In Inteligence Analysis: What to do When Traditional Models 
Fail. Studies in Intelligence. Vol. 46, Nº 3. (2002): p.108. 

 

 

Como refere a autora, os analistas do séc. XXI não podem ter medo de dizer coisas 

novas e de ser intuitivos e os seus dirigentes têm que o compreender primeiro e confiar 

neles. A maior parte do trabalho estratégico centra-se em identificar tendências, mas é muito 

importante que se centre em identificar descontinuidades. E não há manuais para ensinar 

isto – identificar novas oportunidades para os políticos. Na opinião desta autora os 

relatórios têm que ser relevantes para os políticos. Têm que ser íntegros, no sentido em que 

assentam em standards profissionais e no desejo de fornecer as respostas mais completas.  
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Têm, diríamos nós, que ser filtrados para não se limitarem a reproduzir informação 

produzida por serviços de outros Estados, com propósitos propagandísticos ou de política 

externa, no interesse desses Estados. Aqui, a maturidade intelectual, mas sobretudo a 

experiência são o semáforo contra armadilhas. Também Phil Williams, propósito da 

avaliação à performance da intelligence americana no pós11 de Setembro356, propugna uma 

mudança radical da abordagem da inteligência a este novo ambiente securitário. Assente 

nos desenvolvimentos de David Snowden (2002), propõe uma mudança de paradigma ou 

mudança conceptual, assente na viragem de um ambiente conhecido e conhecível, onde há 

ordem, para um ambiente de desordem, caracterizado pela complexidade ou pelo caos. O 

quadro de David Snowden divide-se em quatro domínios, elucidados na figura infra: o 

conhecido, o conhecível, o complexo e o caos. 

 

II.3.3.9.1. - COMPLEXIDADE CONTEXTUAL NA ABORDAGEM DA 

INTELIGÊNCIA357 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Complexidade Contextual (David Snowden) 
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Na análise de David Snowden358, os domínios do “conhecido” e do “conhecível” são 

analiticamente tratáveis. A surpresa pode ocorrer, principalmente, no domínio do não 

conhecido, mas conhecível onde muitas coisas ainda não foram descobertas, mas o 

potencial para surpresas é minimizável. Neste caso, os analistas têm uma elevada 

percentagem de sucesso nas suas análises. Quando se muda para o domínio do complexo 

e do caótico, as dificuldades de antecipar tornam-se imensas. É a diferença entre prever o 

comportamento estratégico da URSS durante a Guerra Fria e prever o colapso ou o fim 

dessa Guerra Fria. Com efeito, o colapso de um Estado ou de um sistema é um fenómeno 

altamente complexo. “In a complex space we cannot sense and respond, but must first probe 

the space to stimulate pattern understanding or formation, then sense the patterns and 

respond accordingly”359. “In the caothic domain the most important thing is to act, then we 

can sense and respond”. A análise em ambas as situações, complexas e caóticas, é muito 

difícil. Compreender a complexidade não garante análises eficazes nem a ausência de 

surpresas, mas melhora as perspectivas de as tornar mais úteis e passíveis de desencadear 

alertas. É o melhor que se pode desejar na “era das surpresas”, para usar a expressão de 

Elliot Cohen360.  

 

As ameaças que hoje se nos colocam são sobretudo transnacionais, logo mais 

difíceis de antecipar, avaliar e combater do que as ameaças domésticas. Elas são ameaças 

globais, emergem da ecologia da malevolência; actuam em rede; apresentam fenómenos de 

emergência; adaptam-se e desenvolvem-se à medida que os Estados desenvolvem as suas 

estratégias para as combater. Significa isto que os conceitos, as gavetas através das quais 

analisamos os fenómenos têm que ser questionados constantemente e, de acordo com a 

teoria da complexidade, devemos ver o ambiente internacional de forma holística, mais 

consentânea com a noção de global borderless intelligence space, com ameaças que se 

desenvolvem em redes, altamente mutáveis. Pequenas mudanças no sistema podem 

implicar consequências consideráveis, sendo muito importante assinalar os tipping points e 

os efeitos em cascata como o que aconteceu no Bloco de Leste depois da queda do muro 

de Berlim e nas Primaveras Árabes. Também aconteceu com o terrorismo, depois do 11 de 

Setembro, em que os resultados dos estudos das redes de um país ajudavam na detecção 

de redes noutro país (Ex: 11 de Março de 2004, em Espanha).  

Se as ameaças actuam em rede deverá ser utilizada a metodologia da análise de 

redes sociais, bem estabelecida e com os conceitos de hubs ou nódulos críticos e cliques. 
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“In sum, intelligence analysis for the world of transnational threats needs to be very different 

from the traditional approach. It has to (1) recognize complexity and variabilityof outcomes by 

using multiple alternative competing hypothesis; (2) make greater use of efforts to probe and 

manipulate transnational actors in order to achieve a greater understanding of their structure 

and behavior, (3) think in terms of emergent behavior rather than monolithicdecision-making 

hierarchical command structures, and rational choice; (4) identify hownetwork strengths can 

be undermined and network vulnerabilities exploited; (5) use tipping point analysis to 

increase understanding and to prepare for the unexpected; (6) focus on morphing and 

identify undesirable morphing possibilities that, ifthey cannot be avoided, at least need to be 

anticipated”361. 

 

É assim necessário, por parte dos analistas, desenvolver e aperfeiçoar novas 

metodologias, novas abordagens, novos instrumentos e técnicas tendo em vista desenvolver 

análises mais apropriadas às actuais ameaças. Phil Williams alerta, no entanto, para a 

necessidade de novas formas organizacionais, a par das referidas metodologias. Nesta 

matéria, Dee Hoch362 refere a necessidade de sermos miméticos em relação à ameaça, ou 

seja é necessário que os serviços de inteligência tenham uma estrutura edge e não center; 

dêem menos ênfase nos directores e mais nos conectores; desenvolvam parcerias 

transnacionais; privilegiem mais a partilha do que o secretismo; desenvolvam o pensamento 

livre e as simulações; sejam adeptos de early warning assentes numa melhor compreensão 

do meio envolvente e das ameaças; além de novos métodos de aprendizagem (pedra de 

toque).“It takes a network to defeat a network” (John Arquilla e David Ronfeldt)363.  

 

Edge organizations têm uma interacção interpares muito desenvolvida com poucas 

barreiras à partilha e são ágeis, ou seja, capazes de fazer novas articulações e 

combinações entre a informação disponível, o que se adequa a ambientes de incerteza, já 

que permitem tornar disponível todo o conhecimento e experiência relevantes. As 

organizações edge são robustas na periferia, pelo que podem ligar-se a outras organizações 

similares criando uma estrutura entre o caos e a ordem ou “caórdica”. A ordem seria 

fornecida por protocolos de partilha de metodologias analíticas, avaliações de ameaça e 

warnings e o caos surgiria da colaboração dinâmica, da liderança mais inspirativa do que 

controladora, e das relações globais, de geometria variável e mobilizadoras. Esta evolução 
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de uma comunidade de inteligência transnacional não pode incluir apenas governos, mas 

ONGs, universidades e o sector privado. 

Acrescentamos que estamos a assistir a essa metamorfose em alguns países, com 

as “dores” inerentes a esse processo.  

 

II.3.3.9.2. - INFORMATION IS BEAUTIFUL 

 

Submergido pelo excesso de informação fornecido pela internet, David McCandless 

lembrou-se de fazer um livro que organiza a informação de forma visual e não sob a forma 

de texto, orientado pela sua curiosidade sob a forma de questões. “livros que toda a gente 

devia ler”; “quem dirige o mundo?”; “Google insights”; “micróbios mais perigosos”; “o futuro 

do futuro”; “medicinas alternativas”; “dietas diárias”; “o futuro da energia”; “matriz moral”; 

“religiões do mundo” são alguns dos títulos de múltiplos gráficos de informação pouco 

usuais e esteticamente ou visualmente muito apelativos364. 

 

Anunciando, assim, uma nova cartografia e um mapeamento de redes e territórios365, 

demonstra cabalmente como pode ser apresentada de forma criativa a informação 

quantificada366. Para além da interligação inteligente de vários temas, demonstrada no tipo 

de questões que funcionaram como critério de busca, consegue apresentar dados 

conclusivos sobre assuntos muito diversos permitindo acelerar as sinapses cerebrais para 

visualizar as muitas partes de um todo. Com um índice de quatro de 255 páginas, constitui 

uma forma acessível e divertida para aceder a informação em tanta quantidade que 

suscitaria muito interesse nos jovens que não se sentem atraídos por textos (vide capítulo 

da educação). Com efeito, a chamada geração Y, uma geração digital, tem já o cérebro 

condicionado pelo seu crescimento na era da internet367.. 
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Figura 9 - Who really runs the world? 

Fonte: InformationIsBeautiful 

 

No site visual complexity368 onde encontramos diversos mapas interessantíssimos 

feitos em todo o mundo, saliento: The World Government (Universite Tangente, 2003) – um 

dos mais surpreendentes mapas sobre os maiores sistemas de controlo contemporâneos 

que é uma cartografia excelente para compreender assuntos globais. Este mapa é uma 

tentativa para compreender o comportamento da governança mundial através da análise 

dos seus principais actores, desde Estados independentes, instituições financeiras, 

empresas, fundações, escolas, universidades, Organizações Não-Governamentais, 

organizações internacionais, lobbies, instituições religiosas, numa infindável rede de 

influência.  
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Figura 10 – The World Government 

Fonte: (Universite Tangente, 2003).  

 

O World Economic Forum 2012, consciente da necessidade de encontrar 

metodologias adequadas a um mundo cada vez mais interdependente apresenta no seu 

relatório “Global Risks 2012” novos modelos conceptuais para enfrentar os novos desafios. 

Mapeia cinquenta riscos globais tendo em vista ajudar os diferentes decisores a avaliá-los 

e a responder aos mesmos de forma pró-activa, em tempos de crise. Assente nos trabalhos 

de quatrocentos e sessenta e nove peritos da indústria, governo e sociedade civil agrupa os 

cinquenta riscos globais em cinco categorias e enfatiza a sua interrelação mais do que 

focar-se num só risco (teoria da complexidade). Três constelações de riscos surgem como 

ameaça à prosperidade e segurança: futuro distópico (por oposição a utópico); segurança 

insegura (how safe are our safeguards?); o lado escuro da conectividade. As cinco 

categorias de risco são: economia, ambiente, geopolítica, sociedade e tecnologia369. 
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II.4. - EVITAR ERROS RESULTANTES DOS DESVIOS COGNITIVOS  

 

Figura 11 – Spectrum image of a whole brain 

Fonte: NeuroscienceNews.com image adapted from youtube video shared by NIMHgov. 

 

Tomamos apenas os conceitos de inteligência e cérebro como auxiliares do analista, 

no âmbito dos estudos de intelligence, e não no âmbito da neurociência, sobre a qual não 

possuímos quaisquer conhecimentos. Sem entrar em domínios que não dominamos, 

consideraremos inteligência “a capacidade de conseguir e acumular experiências, que 

integra a aptidão para compreender as relações que existem entre os elementos de uma 

situação; e a maneira de aplicar utilmente as experiências adquiridas e retidas na memória, 

ou seja a capacidade de adaptação às situações e aos seus elementos, a fim de realizar os 

próprios fins resolvendo os problemas se ponham à obtenção desse fim.370  

 

O analista de informações não tem uma fórmula pré-definida, um método infalível 

para analisar as situações com que se depara. A sua tarefa traduz-se num processo de 

avaliar e transformar informação em bruto em explicações da realidade, descrições e 

conclusões destinadas ao decisor político. É o seu cérebro que orienta este processo, daí 

que nos tenha parecido fundamental descrever alguns factos acerca do mesmo. Tanto mais 

que grande parte das falhas atribuídas à intelligence assentam em erros analíticos. De 

acordo com Mark Lowental, a maior parte das falhas de intelligence americana nos anos 90, 

como o 11 de Setembro de 2001 e a guerra do Iraque esteve relacionada com os limites 
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inerentes ao processo cognitivo. A ciência cognitiva é extremamente importante para o 

trabalho das informações. “Cognitive science and Intelligence Analyses”371, é uma 

monografia publicada em 1984 que merece a nossa atenção quando falamos de análise. Na 

altura, era uma disciplina nova e não reconhecida nem conhecida dentro ou fora do mundo 

da inteligência. Como refere o seu autor, a única excepção era a de Richard J. Heuer, cujos 

artigos publicados em Studies of Intelligence, a partir de 1978, começaram a despertar-lhe 

interesse372.  

 

Actualmente, este campo de estudo cresceu enormemente, tendo aparecido muita 

documentação sobre as actividades cognitivas do nosso cérebro e as imagens electrónicas 

das mesmas. No livro, “Blink: The Power of Thinking without Thinking”, Malcolm Gladwell373 

aborda a questão de como as coisas que aprendemos através da experiência não estão 

imediatamente disponíveis na nossa mente consciente. Também o “behavioral economics” 

que recorrendo a ensinamentos da ciência cognitiva, coloca alguns limites ao modelo de 

actores racionais, já que para tomar decisões racionais é necessário ter conhecimento 

consolidado resultante de experiência passada, o que nem sempre é possível, sobretudo 

quando se faz previsão. Numa visão fenomenológica da Metodologia de Produção de 

Conhecimentos, os chamados estados da mente perante a verdade podem ser descritos 

como o tipo de experiência vivida pelo analista de Inteligência no contacto com o fenómeno 

acompanhado.  

 

Assim sendo, os factos analisados não podem ser dissociados daquele que produz o 

conhecimento. Quando a mente se posiciona perante a verdade, o que de facto ocorre é um 

processo activo de auto-regulação entre uma pessoa, os seus conhecimentos pré-existentes 

(a prioris) e um novo facto que se apresenta. O quanto essa pessoa conhece o que já viveu, 

o que sente, e o vocabulário de que dispõe, estão entre as variáveis inerentes ao processo 

de produção de conhecimento acerca desse novo facto. O Relatório de Informações traz 

consigo o dado, agregando a este as experiências distintas do observador (a fonte, o agente 

operacional) e do analista, transferindo-as para o processo decisório do utilizador final. 

Neste contexto, dedicamos algum tempo aos mecanismos do nosso cérebro por entender 
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que a tomada de consciência das nossas limitações é já um caminho para uma melhor 

análise.  

 

O termo inteligência, herdado da filosofia, não adquiriu nas ciências humanas, 

designadamente na psicologia, uma significação unívoca. “Há acordo em que se trata de 

uma capacidade cognitiva, mas vários referentes lhe são atribuídos: de compreender o que 

é complexo, de discernir as relações entre partes e com o todo, de lidar eficientemente com 

novos problemas e situações, etc.”374. Enquanto a corrente diferencialista ou psicométrica se 

baseia em técnicas de medição da inteligência dos indivíduos (com os chamados testes de 

inteligência) para apurar o QI, a corrente cognitivista ou desenvolvimentista 

(Gestaltpsichologie) privilegia a invenção e a criatividade. Esta última, na vertente do 

estruturalismo construtivista de Piaget, centra-se na tentativa de compreensão do 

crescimento do conhecimento.  

 

Parte do conceito biológico de adaptação ao meio e postula um factor de equilíbrio, 

para resolver a dialéctica dos seus dois componentes: a assimilação e a acomodação, 

explicativo das diversas reestruturações radicais que a mente sofre ao longo da vida. Este 

processo passa necessariamente, e em ordem invariante, por três grandes períodos: o 

sensorial-motor, a partir da actividade reflexa que no momento do nascimento, por 

coordenações sucessivas, cria esquemas de acção; o da inteligência representativa, em que 

por descentração o organismo constitui-se como sujeito e consegue proceder a operações 

mentais; e o das operações formais ou proposicionais, em que são criados conceitos 

abstractos. “Certas pessoas são ainda capazes de ascender a um nível integrativo de 

abstracção reflexiva que permite reinventar o próprio sistema de pensamento e que é a base 

da criatividade. A Inteligência, portanto, é capacidade de adaptação e transformação do 

meio, e mesmo de reflexão inventiva sobre essas acções do sujeito psicológico”375. 

 

O cérebro é pelo menos 1000 vezes mais rápido que o supercomputador mais rápido 

do mundo. Tem tantos neurónios quantas as estrelas da Via Láctea, cerca de 100 mil 

milhões376. O córtex cerebral faz 60 triliões de sinapses. Um pedaço de cérebro do tamanho 

de um grão de areia contém 100 mil neurónios e mil milhões de sinapses. O cérebro está 

sempre “ligado”, nunca se desliga nem descansa ao longo de toda a nossa vida. O cérebro 
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refaz as suas ligações ao longo de toda a vida377. Na revista Scientific American Mind, de 

Jun/Jul 2008, num artigo de Michael S. Gazzaniga (2008)378, intitulado Spheres of Influence, 

é explicado como o nosso cérebro tem uma consciência unitária de si mesmo, apesar da 

imensa actividade de biliões de células e os 100 triliões de conexões sinápticas. É 

espantoso como é que o cérebro consegue dar ordem e coerência a este caos de conexões. 

Os cientistas chegaram a algumas conclusões sobre a forma como se consegue esta 

coerência, a partir do estudo da divisão do cérebro em pacientes com epilepsia.  

 

O procedimento cirúrgico de corte do corpus calosum só foi ainda aplicado a dez 

pacientes, tendo isso acontecido a primeira vez em 1940, pelo neurocirurgião William van 

Wagenen, que descobriu através de um paciente seu com epilepsia severa, algumas 

melhorias depois de lhe ter surgido um tumor no corpus callosum. Os ataques epilépticos 

dão-se devido a descargas eléctricas anormais, que em algumas pessoas passam de um 

hemisfério para outro. Com o corte as descargas não passavam de um lado para o outro. O 

receio que havia era que o corte entre hemisférios do cérebro gerasse uma alteração de 

personalidade, no fundo uma duplicação correspondente ao corte. Tal não aconteceu e as 

diversas operações foram bem-sucedidas e os doentes mantiveram a unicidade da 

consciência cerebral.  

 

Desde então que surgiu a dúvida de onde estaria essa noção de unicidade do 

cérebro, se no hemisfério direito se no esquerdo. Apesar da divisão cirúrgica verificou-se 

que há tendências subcorticais que permanecem intactas. Ambas as partes do cérebro 

dividido mantêm a ligação a um tronco cerebral comum, por isso ambos os lados recebem 

muita informação comum. Por exemplo, ambos os hemisférios podem iniciar o movimento 

de olhos do sono e podem adormecer e acordar ao mesmo tempo. Parece também haver 

apenas um sistema integrado de atenção espacial que continua a ser unifocal apesar do 

cérebro estar dividido. Desde os primeiros estudos do neuro-anatomista francês Paul Broca 

que se sabe que as nossas áreas da linguagem se encontram normalmente no hemisfério 

esquerdo, com excepção de alguns esquerdinos. Estudos posteriores vieram esclarecer que 

o lado esquerdo é também especializado no discurso, no comportamento inteligente, 

enquanto o direito é especializado em tarefas como reconhecer upright faces, focar a 

atenção e fazer distinções percepcionais. A questão central é que depois de se separarem 

as duas metades do cérebro o quociente de inteligência permanece intacto, tal como a sua 
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capacidade de resolver problemas, não sendo afectadas as capacidades cognitivas. O mais 

interessante é que se descobriu que um dos lados do cérebro normalmente apto para uma 

função cede lugar ao outro, caso esse lado se revele melhor a executá-la. Há esta 

complementaridade, apesar do lado direito ser vocacionado para registar acontecimentos e 

o esquerdo par fazer a interpretação dos mesmos. O lado esquerdo é o intérprete, e 

explica a tendência do ser humano para tentar encontrar explicações para tudo. 

Enquanto o hemisfério direito encontra explicações com base na frequência da 

informação, o lado esquerdo elabora hipóteses. A consciência não vem assim de um dos 

lados do cérebro, mas de ambos e dos circuitos neurais na rede cerebral. 

 

A consciência é assim um fenómeno de emergência379 resultante da actividade de 

biliões de células cerebrais, mais um exemplo da actividade dos sistemas complexos. De 

acordo com o neurocientista português António Damásio380 o nosso cérebro possui um eu 

consciente e as nossas emoções influenciam o nosso comportamento. De acordo com a sua 

teoria, uma pessoa apenas consegue ter uma mente consciente quando existe uma mente e 

um “eu”. Este “eu” é primeiramente construído no tronco encefálico, onde nascem os 

sentimentos primordiais como a amizade, o amor, a raiva ou o medo. Muitos animais têm 

este tipo de sentimentos. Uma segunda parte do eu forma-se a partir da análise das coisas. 

Esta parte é produzida numa região comparativamente mais nova do cérebro, o córtex 

cerebral. Permite-nos perceber o que se passa à nossa volta, onde estamos. Uma terceira 

parte da nossa consciência forma o nosso eu autobiográfico, que permite contar a história 

da nossa vida.  

 

Mas só temos um cérebro porque temos um corpo. Até as amibas ou as bactérias 

têm algo parecido com sentimentos, apesar de não terem cérebro. “Muito antes de aparecer 

a consciência e se desenvolverem os sentimentos conscientes, eram os processos químicos 

que influenciavam o comportamento das formas de vida mais simples. Os organismos vivos 

primitivos tiveram de se apoiar em parâmetros químicos para sobreviver. Esta conduta 

“cega” deu origem a formas de comportamento bastante astutas. As colónias de bactérias 

praticam regularmente a contagem da população nos seus grupos e entram literalmente em 

guerra a fim de conseguir o domínio do território na faringe ou no intestino de uma pessoa. 

Neste processo primitivo surgiram as emoções primárias.” O cérebro tanto tem reacções 

não controladas, imediatas, como quando temos medo perante uma ameaça e o nosso 
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cérebro produz cortisol, como tem reacções controladas, e faz análises complexas do 

mundo exterior, toma decisões de entre várias opções. Reflectimos sobre as coisas para 

tomarmos consciência dos problemas que existem à nossa volta porque sem isso 

perderíamos a percepção de nós próprios e então tudo seria indiferente.  

 

“A capacidade do cérebro humano de processar informação é limitada, enquanto que 

a quantidade de informação que tem de ser processada é quase infinita. A mente é obrigada 

a reduzir a informação disponível em proporções possíveis de ser geridas através de várias 

técnicas – generalizações, comparações, metáforas, hábitos, rituais e outras rotinas. Estas 

técnicas distorcem a informação subjacente, mas também adquirem uma existência própria, 

complicando ainda mais a realidade e a tarefa de a compreender”381. Para Rudolfo Llinás 

(2012), cientista da Universidade de Nova Iorque, pensar e sentir começa na nossa cabeça, 

em impulsos eléctricos que depois são modificados pela informação vinda do exterior. A sua 

versão do cérebro não é uma máquina de input-output reactiva. Na sua opinião, tudo 

começa na actividade interna do cérebro, porque na verdade nós vivemos dentro das 

nossas cabeças.  

 

Historicamente, o cérebro foi visto como um computador, como algo que reflectia o 

que os nossos sentidos captavam – visão reflexológica. Llinás, vem sublinhar uma visão 

intrínseca do cérebro, que nos permite movermo-nos sem perigo ou seja haver um conjunto 

de entidade multicelulares no nosso cérebro, que são capazes de prever sempre que nos 

vamos mover. Se vamos saltar temos que ter uma ideia de qual a direcção mais vantajosa, 

o que levou o nosso cérebro a produzir imagens do mundo exterior para facilitar esta tarefa. 

O que o sistema sensorial faz é modificar esta visão funcional pré-existente. Tal como o 

coração bombeia intrinsecamente e o mundo exterior pode fazê-lo acelerar ou desacelerar, 

assim também o cérebro o faz intrinsecamente. Isto reflecte-se na forma como planeamos, 

pensamos e escrevemos. De forma muito interessante, Llinás descreve o cérebro como o 

aparelho para sonhar de duas maneiras diferentes: acordado, em que os sonhos são 

mediados pelos sentidos, e a dormir, em que o sonho é modulado apenas pelo cérebro. Daí 

o autor dizer que “a consciência é um estado de sonho modelado pelos sentidos”382.  

 

Porque falamos de cérebro, não podemos deixar de nos referir a Egas Moniz, médico 

e investigador notabilizado com um prémio Nobel por idealizar e desenvolver uma técnica 
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designada Lobotomia ou Leucotomia, é também um nome incontornável na área das 

neurociências383. A referida técnica, também chamada psicocirurgia consiste numa 

intervenção cirúrgica no cérebro com o objectivo de desligar os lobos frontais direito e 

esquerdo de todo o encéfalo, permitindo modificar comportamentos ou curar doenças 

mentais. Egas Moniz conseguiu pela primeira vez dar visibilidade às artérias do cérebro – a 

angiografia cerebral que era até há poucos anos o único método radiológico para o estudo 

do cérebro, tendo sido substituído pela tomografia computorizada e pela ressonância 

nuclear magnética384. 

 

Também João Lobo Antunes tem dedicado a sua vida ao estudo do cérebro, 

sobretudo o hipotálamo e a hipófise e foi o primeiro médico a implantar o “olho electrónico” 

num invisual. Voltaremos a referir-nos a ele quando abordarmos os impactos dos avanços 

tecnológicos e científicos nos Estados e ao paralelismo com o impacto destes avanços nos 

estudos do cérebro.  

 

Figura 12 – I saw the future of social networking the other day 

Fonte: http://techerunck.com/2008/04/09/ I-saw-the-future-of-social-networking-the-other-day 
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Nem sempre o cérebro mereceu relevo nas diversas civilizações. No antigo Egipto, o 

cérebro não era tomado em consideração no processo de mumificação. O cérebro era 

destruído e era o coração que tinha um estatuto privilegiado. Significa isto provavelmente 

que não atribuíam ao cérebro funções de grande mérito e interesse para a vida além da 

morte385. A civilização grega, base do nosso pensamento, desde sempre se preocupou com 

o conhecimento científico do cérebro. Dos primeiros trabalhos gregos, no de Alcmeon de 

Cróton encontra-se uma rigorosa observação anatómica, com a descrição dos globos 

oculares, do seu conteúdo líquido e a sua ligação através dos nervos ópticos à massa 

encefálica. Os compêndios de Galeno, autor que entendia que o suporte da vida residia no 

cérebro, constituíram fonte do saber médico até à Renascença, altura em que a revolução 

das ideias teve grande impacto na descrição da anatomia humana. São de grande beleza as 

gravuras anatómicas de Leonardo Da Vinci e André Vesalio. A história da filosofia dá-nos 

inúmeros exemplos da preocupação com a mente e as suas qualidades, a consciência, e 

até o impacto de alguns, como Kant, no desenvolvimento das ciências cognitivas. 

 

Tomemos as chamadas de atenção de Alexandre Castro Caldas (2008) sobre o 

cérebro, a que chama caixa de instrumentos, e que tem escrita na tampa as seguintes 

advertências: “Atenção: os nossos olhos têm quatro problemas fundamentais: 

 

i. Muitas vezes mostram-nos o que julgamos existir; 

ii. Não conseguem ver através de estruturas opacas; 

iii. Só nos conseguem mostrar estruturas até uma determinada dimensão; 

iv. Muitas vezes mostram-nos aquilo que eles julgam existir. 

Por isso há que recorrer a artifícios para conseguir perceber com rigor aquilo que nos 

rodeia”.  

 

Focar-nos-emos apenas no último ponto. “Na realidade os olhos, como também os 

outros sentidos, têm tendência a modificar a informação e a completá-la quando parece 

incompleta. A escola de Gestalt deixou-nos essa informação cuidadosamente estudada. 

Aquilo que designamos por ilusões de óptica são fenómenos bem demonstrativos do que 

estamos a falar. Os olhos fazem eles próprios interessantes operações. Imagine-se, por 

exemplo, alguém numa varanda, num dia de sol, vestido com uma camisa branca. Ao sol o 

branco é bem evidente, reflecte bem a luz. Quando essa pessoa entra para dentro de casa, 

que podemos considerar na penumbra, o branco da camisa perde o brilho, reflecte menos 
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luz, parecerá mais cinzento, mas os nossos olhos não dizem que a cor da camisa mudou. 

Continuamos a considerá-la branca pois os olhos adaptam-se à luz circundante. Este 

trabalho de adaptação que, no caso do exemplo que demos, é favorável para nós, pode 

enganar-nos”386. É o caso dos triângulos de Kanisza, que traduzem uma ilusão óptica 

descrita pela primeira vez pelo psicólogo italiano Gaetano Kanisza, em 1955. Na figura 

percepciona-se um triângulo equilátero branco, mas de facto não existe nenhum. Este efeito 

é conhecido como contorno subjectivo.  

 

Figura 13 – Triângulo de Kanisza. 

Fonte: Gaetano Kanizsa – Gramática de la Vision. Percepcion y Pensamiento 

 

Também a ilusão óptica das circunferências, muito dificilmente nos mostra duas 

circunferências laranjas do mesmo tamanho apenas porque o tamanho das que as 

enquadram difere e nos “engana”.  
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Figura 14 – Ilusão das Circunferências 

Fonte: Ebbinghaus Illusion – “The Two Orange Circles Are Exactlly the Same Size, but they Seem 

Different” 

 

Como refere Carl Sagan, num artigo intitulado “Can we know the universe? 

Reflections on a grain of salt 387, o cérebro é como um músculo e quando pensamos bem 

sentimo-nos bem. A compreensão é uma espécie de êxtase. É então que Sagan se 

pergunta até que ponto podemos realmente conhecer o universo e ilustra com o exemplo do 

grão de sal. Considere-se um micrograma de sal de mesa: tem cerca de 1016 átomos de 

sódio e cloro, ou seja 1 seguido de 16 zeros, 10 triliões) de átomos. Ora o nosso cérebro 

consegue apreender tudo isto? Há cerca de 1011 neurónios no cérebro que são 

responsáveis pelos circuitos eléctricos e pela actividade química do mesmo. Um neurónio 

tem cerca de 1000 dendritos que estabelecem as ligações entre eles.  

 

Feitas as contas o número de coisas conhecidas pelo cérebro é não mais do que 

1014, uma centena de biliões. Mas este número é apenas um por cento do número de 

átomos no nosso grão de sal. Neste sentido o universo é imune a qualquer 

possibilidade de conhecimento humano completo. Simplesmente a regularidade da 

estrutura do sal permite conhecê-lo todo, conhecendo um só pedaço. A existência de regras, 

leis, na natureza permite assim ao homem aceder ao todo. E sempre que não cabe no 

nosso cérebro a informação pode ser guardada em livros. A ciência é esta procura das 

                                                 
387

 Sagan, Carl. Can we know the Universe? Reflections on a Grain of Salt apud Porter, Burton. (2002). 
Fundamentals of Critical Thinking. (p.299). New York: Oxford University Press.  



Helena Cristina Rêgo                                                                                                            A Inteligência dos Estados  

209 
 

regularidades, das leis que nos permitem conhecer o todo. O autor acaba por concluir que 

vivemos, felizmente, num universo cujas partes mais importantes são conhecíveis, apesar 

da imensa quantidade de desconhecido. Um universo em que tudo fosse conhecido não 

teria grande graça nem colocaria quaisquer desafios e um universo impossível de 

conhecer não seria lugar para seres inteligentes. Isto não será um acaso. 

 

“Os acontecimentos sociais possuem uma estrutura diferente da dos fenómenos 

naturais. Nos fenómenos naturais existe uma corrente de causalidade que liga directamente 

um conjunto de factos ao seguinte. Nas relações humanas, o curso dos acontecimentos é 

mais complicado. Não só estão envolvidos os factos, mas também os pontos de vista dos 

participantes e a interacção dos dois entra para a corrente de causalidade. Existe uma 

relação recíproca entre os factos e as opiniões que está sempre em funcionamento: por um 

lado, os participantes procuram compreender a situação (que inclui tanto os factos como as 

opiniões), por outro, procuram influenciar a situação (o que novamente inclui tanto os factos 

como as opiniões)”388.  

 

Como refere Soros, as dificuldades das ciências sociais são o reflexo da situação 

difícil em que os participantes se encontram, designadamente o risco das más 

interpretações da realidade ou da sua compreensão imperfeita389. “Adquirir conhecimento 

requer uma separação entre os pensamentos e o seu objecto – os factos devem ser 

independentes das declarações que se lhes referem – essa separação é difícil de 

estabelecer quando fazemos parte daquilo que procuramos compreender. Temos que nos 

pôr na posição de observador afastado. A mente humana tem feito maravilhas na tentativa 

dessa posição, mas no fim não pode ultrapassar completamente o facto de que ela própria 

faz parte da situação que tenta compreender”390. Daí que Soros, na senda de Popper, 

considere que as ideologias não são científicas, em virtude das situações sociais sobre que 

se debruçam serem inevitavelmente influenciadas pela percepção de quem as faz.  
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II.4.1. - NÃO GOSTAMOS DE SER CONSIDERADOS APENAS MÁQUINAS 

COM CÉREBRO 

 

“Man defends himself from regarded as an impotent object in the course of the 

universe”. 

Albert Einstein (1931)391 

 

As descobertas da neurociência podem vir a pôr em causa a base do nosso sistema 

cultural e legal, demonstrando mais uma vez como as revoluções científicas nos podem 

levar onde não queremos ir392. Uma das questões que se coloca na neurociência é a de 

saber se temos mesmo livre-arbítrio ou se não passará de uma construção ou de uma 

ficção. As implicações jurídicas seriam imensas se afinal se provasse que não somos 

responsáveis pelos nossos actos. Aquilo que entendermos sobre livre-arbítrio e sobre a 

forma como funciona o nosso cérebro condicionará a visão sobre a natureza humana. Será 

o comportamento humano afinal apenas um trabalho dos neurónios, independente de 

qualquer vontade consciente? 

 

A primeira pessoa a abrir uma brecha na ilusão do livre-arbítrio foi Benjamin Libet, que 

em finais dos anos 70 estava numa discussão sobre o tema com John Eccles, Prémio 

Nobel393. Este último referia-se à recente descoberta de que um sinal cerebral que precede 

qualquer acção voluntária, o chamado readiness potentia, desencadeia-se um segundo ou 

mais antes da acção. Assim entendia que o livre-arbítrio consciente iniciava toda e qualquer 

acção. Qualquer acção voluntária teria na sua base um acto de consciência. Libet entendeu 

que esta afirmação era apenas um acto de fé, não havendo quaisquer provas, pelo que 

decidiu reunir um grupo de voluntários e procurar essas provas.  

 

Os voluntários foram ligados a eléctrodos e foi-lhes pedido que executassem uma 

simples tarefa: tinham que “olhar um relógio e mover os pulsos” sempre que lhes 

apetecesse. Depois tinham que relatar o momento em que isso acontecia, em que tomavam 

consciência da intenção de fazer o movimento. Com os eléctrodos, Libet media o sinal de 

readiness potential através da actividade muscular. Quando os sujeitos davam os seus 

tempos de consciência de intenção de se moverem, a intenção registava-se sempre antes 

da acção. Mas Libet descobriu que o trabalho preparatório do cérebro, the readiness 
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potential precedia em muito a intenção consciente. O cérebro estava pronto para o 

movimento meio segundo antes de acontecer e 350 milésimos de segundo antes do sujeito 

ter sequer consciência de que se ia mover. E aqui se chegava a uma batalha sobre a 

essência da natureza da humanidade.  

Construímos as nossas civilizações, religiões e sociedades no pressuposto de que 

as pessoas são responsáveis pelas suas acções – free will. A investigação punha em causa 

autoria das nossas decisões. Mas esta verdade científica poria em causa todo o nosso 

complexo edifício cultural394, pelo que mais vale continuar com a ilusão. Afinal não 

gostamos de ser considerados apenas máquinas com cérebro. Aqui se vê como a 

forma como entendemos a realidade condiciona as nossas construções e de como 

uma ilusão pode gerar todo um edifício de suporte à vida em sociedade, neste caso 

talvez benévolo. Como refere o psicólogo de Harvard, Steven Pinker “o livre-arbítrio é uma 

ficção”, mas tem utilidade no mundo real395.“Free will may be the one scientific anomaly that 

humans would be wise to ignore”396.  

 

II.4.2. - A INTELIGÊNCIA E O PENSAMENTO CRÍTICO397 

 

“I´m convinced more and more day by day that fine writing is next to fine doing, the 

top thinking in the world” 

John Keats398  

 

Tendo consciência dos mecanismos do cérebro é exigido ao analista um 

pensamento crítico. No livro “Fundamentals of Critical Thinking”, Burton Porter (2002) 

discorre sobre pensamento claro e pretende ajudar na melhoria da qualidade dos raciocínios 

sobre qualquer tema. Todos somos capazes de pensar racionalmente, mas nem todos o 

conseguimos fazer igualmente bem. O autor pretende fazer coaching neste campo. A 

clareza de raciocínio e a consistência da sua fundamentação é particularmente importante 

quando fazemos análise de informações, uma tese, um estudo, um relatório. Nestes casos, 

temos que rever os nossos argumentos porque eles estão expostos e passíveis de ser 

criticados.  
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Queremos ter a certeza que estamos a argumentar duma maneira lógica. Se a nossa 

mente está confusa sobre o que pensamos então os nossos argumentos não convencerão 

ninguém. Escrever é já um esforço orientador para tal porque obriga a organizar ideias. Por 

qualquer motivo milagroso, quando pomos a escrito o que pensamos tomamos mais 

consciência daquilo em que acreditamos. Por isso os psicólogos quando nos querem ajudar 

nos pedem para escrever o que pensamos sobre nós mesmos, os nossos problemas, como 

vemos os outros, como forma de ver mais claro o que nos vai no cérebro. Escrever é uma 

forma de pensar. Acabamos por descobrir o que pensamos quando escrevemos. E o 

contrário também é verdadeiro. Quando lemos um argumento, num livro, numa revista, 

temos que pensar por nós mesmos sobre as razões invocadas, principalmente em temas 

complicados, como a pena de morte, a eutanásia ou as preferências raciais. 

 

Evitar as contradições, alcançar a consistência e desenvolver um argumento 

coerente é a base do pensamento crítico, fundamental para a análise de informações. 

Respeitar a estrutura de um argumento, com premissas e conclusões, usar paráfrases, 

silogismos e entimemas, inferências e testar a sua validade fazem parte do raciocínio que 

suporta a argumentação. Usamos pensamento dedutivo, indutivo, generalizações e 

formulação de hipóteses plausíveis que possam ajudar a prever eventos. A forma como 

usamos a linguagem depende da comunidade científica a que pertencemos e, assim, 

organizamo-la de acordo com determinadas convenções para atingir os nossos fins. Na 

política, na publicidade, no Direito e nos assuntos sociais, diferentes formas de prova são 

usadas para argumentar, apesar de todos assentarem em princípios lógicos399. 

 

Decorre do que dissemos que dependendo do autor e do contexto assim a 

linguagem e explicação dos factos variará. Daí que autores mais cépticos entendam que a 

História é subjectiva e apenas transmite o ponto de vista do seu autor, a forma como ele 

interliga os factos400. Claro que é importante sabermos o ponto de vista do historiador em 

questão para podermos entender cabalmente os olhos com que vê e organiza o passado, 

mas sobretudo ter atenção às fontes que utilizou. Quanto mais variadas e abrangentes 

forem as fontes escolhidas mais garantia nos dão de que a história dos factos é boa. 

Diremos também que a linguagem das informações é diferente da linguagem da 

política o que dificulta a compreensão mútua imprescindível para melhorar a eficácia das 

políticas do Estado, através de uma melhor utilização dos relatórios de informações.  
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II.4.3. - PENSAMENTO E LINGUAGEM 

 

“Empezamos a darnos cuenta de que las denominaciones y las clasificaciones poco 

valen, porque separan aquello que debia estar unido, y comienzan a entenderse entre si el 

uno y el outro.” 

 

In Occidente mira a Oriente 

 

Enrique Magdalena401 

 

O analista enfrenta ainda o desafio de ter que transpor para a forma escrita a síntese 

dos seus pensamentos sobre um dado problema. Como sublinha Ortega y Gasset402, apesar 

da linguagem ser o instrumento através do qual conseguimos transmitir o que se passa 

dentro de nós, o que pensamos, não é seguro que ela consiga transmitir de forma adequada 

tudo o que pensamos. “Todo o dizer autêntico não só diz algo, como o diz a alguém. Em 

todo o dizer há um emissor e um receptor que não são indiferentes ao significado das 

palavras. Este varia quanto aqueles variam. Duo si idem dicunt non est idem. Todo o 

vocábulo é ocasional. A linguagem é por essência diálogo, e todas as outras formas do 

falar reduzem a potência da sua eficácia.  

 

Por isso eu creio que um livro só é bom na medida em que nos traz um diálogo 

latente, em que sentimos que o autor sabe imaginar concretamente o seu leitor e este 

percebe, como que saindo das linhas, uma mão ectoplásmica que apalpa a sua 

pessoa, que quer acariciá-la ou, então, muito cortesmente, dar-lhe um murro”. 

Sabendo que parte da análise de informações é transmitida por escrito, é grande o risco de 

não ser compreendida, pelo que cada vez mais se defendem outras formas de difusão de 

informações que não apenas os documentos escritos. 
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II.4.4. - PENSAMENTO COMPLEXO 

 

Para compreender o que é exigido ao analista remetemos para um estudo de 1948, 

em que um grupo de educadores levou a cabo a tarefa de classificar os objectivos 

educativos em três domínios: cognitivo, afectivo e psicomotor. A taxonomia traduz aquilo 

que os educadores pretendem dos estudantes numa hierarquia do menos para o mais 

complicado. O trabalho, que data de 1956, foi revisto em 2001, tendo em conta os modernos 

objectivos educativos403, o que incluiu a atribuição de novas designações. O nível mais baixo 

transformou-se em Remembering, no qual os estudantes são chamados a recordar a 

informação (memorização). Comprehension tornou-se Understanding, no qual o estudante 

explica e descreve conceitos (compreensão). Application tornou-se Applying, ou usar a 

informação de um modo novo, como escolher, escrever ou interpretar. Analysis tornou-se 

Analysing, exigindo do estudante o reconhecimento das diferentes componentes ou 

relações, demonstrando a aptidão para comparar e relacionar. Os dois níveis mais elevados 

foram invertidos404 e redesignados Evaluating and Creating.  

 

Tanto a síntese como a criação exigem o rearranjo das partes numa nova 

maneira e nenhuma delas é superior. O mesmo acontece com o Creative thinking e o 

Critical thinking, em que nenhum é superior, mas se algum for omitido durante o processo 

de resolução de problemas a eficácia diminui (Huitt). As alterações feitas por Bloom fazem 

sobressair a ideia de continuidade do processo de pensar, algo sempre inacabado. Para 

analisar é preciso relacionar diversos aspectos, comparar. Numa análise estratégica é 

fundamental ter elasticidade mental para conseguir fazer diversos arranjos das partes 

e poder cenarizar, o que implica sempre pensamento criativo. O pensamento complexo 

divide-se em quatro níveis, do mais simples para o mais elaborado: 

 

i. Resolução de problemas; 

ii. Decisão; 

iii. Pensamento crítico; 

iv. Pensamento criativo405. 
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6.Evaluation 

5. Synthesis 

High Order 
Thinking Skills 

4. Analysis 

3. Application 

Low Order 
Thinking Skills 

2. Comprehension 

1. Knowledge 

Em “Psiquiatria y pensamiento complejo”, Ercy José Soar Filho406 propõe uma 

reflexão sobre os fundamentos epistemológicos da ciência tradicional, a partir de algumas 

questões que são consideradas importantes para a análise crítica do discurso psiquiátrico. O 

artigo, muito interessante, defende também na área da psiquiatria uma visão holística407. 

 

Vejamos, então, a Taxonomia de Bloom do domínio cognitivo, com dois grandes 

níveis de pensamento: High order e Low Order Thinking Skills. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Taxonomia de Bloom (Elaboração Própria) 
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Taxonomia Original Taxonomia Revista 

Evaluation Creating 

Synthesis Evaluating 

Analysis Analysing 

Application Applying 

Comprehension Understanding 

Knowledge Remembering 

Figura 16 - Taxonomia de Bloom e taxonomia Revista (Elaboração Propria) 

 

 

Também Ackoff aborda a transição dos dados para a informação, o conhecimento e 

a sabedoria. “If we need to define wisdom, it is the process by which we discern and judge 

based on our accumulated knowledge”. A informação e o conhecimento fornece-nos “o que 

foi” (passado) ou “o que é” (presente), enquanto a sabedoria nos dá as pistas de futuro. À 

medida que acumulamos conhecimento, alcançamos um elevado nível de sabedoria, o que 

consequentemente gera uma melhor compreensão da realidade408. Bell (1979) descreveu o 

conhecimento “an organized set of statements of facts or ideas, presenting a reasoned 

judgement or an experimental result wish is transmited to others through some 

communication medium in some systematic form”. Como refere por outras palavras Nihal 

Akgun, as informações são dados em bruto processados para ser úteis nas respostas às 

perguntas “who, what, where and when”, enquanto conhecimento é recolha e aplicação de 

informação e respostas a questões do “como ?”. O processo que vai da compreensão dos 

dados analisados passando pela compreensão das tendências até à compreensão dos 

princípios, traduz o caminho percorrido pelo analista. 

 

 

                                                 
408
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II.4.5. - CONHECIMENTO COMO FORMA DE PODER 

 

No seu Tratado sobre a natureza humana, partindo do empirismo de Locke, David 

Hume radicalizou-o. Fez uma descrição rigorosa do conhecimento409. Quando conhecemos 

um objecto temos certas sensações e ideias, que são o rasto dessas impressões. Tal rasto 

pode apresentar-se como memória, projecção imaginativa ou como conceptualização 

abstracta. Por outras palavras, conhecer um objecto significa ter certas sensações ou 

impressões. A partir delas formam-se na nossa mente algumas representações a que 

chamamos ideias. Por exemplo, conhecer um gato equivale a experimentar certas 

impressões visuais, auditivas e tácteis. A partir delas, mediante associação forma-se na 

nossa mente o objecto gato. Quando o gato já não está na nossa frente podemos reactivar 

essas impressões e, então, o gato aparece como recordação. Podemos imaginar esse gato 

de outra cor e podemos, também, reunir todas as impressões considerando tudo o que têm 

em comum, ou seja o conceito de gato. 

 

Decorre daqui que as ideias são representações mentais. Todas as impressões e 

sensações geram em nós a convicção de que realmente existe o objecto exterior que as 

provoca, mas na realidade a única coisa de que podemos estar seguros é de que temos 

uma sensação e que isso gera a crença de que existe uma realidade exterior a nós, que 

está a provocar essa sensação. Hume diz ainda que nos iludimos e criamos certas ideias 

para as quais não há impressões, como por exemplo a ideia de causa e efeito, ou de espaço 

e de tempo ou de substância. Todas essas ideias são fundamentais para a ciência, mas são 

ilusórias. No fundo, aquilo que o homem entende por realidade é um conjunto de sensações. 

O problema que se coloca é, então como distinguir a ficção da realidade? Como podemos 

saber que uma dada sensação corresponde a algo real? Como podemos estar certos que 

uma percepção é mais correcta do que outra? É importante que o analista de 

informações tenha esta interrogação sempre presente.  

 

Henri Bergson, um dos mais importantes filósofos da Europa continental do primeiro 

terço do séc. XX, Prémio Nobel da literatura em 1928, teve como preocupação 

fundamental o contraste entre a inteligência com que tratamos de compreender o 

mundo, os dados da nossa consciência, e o que se revela do mundo mesmo. Para ele 

a inteligência actua por esquemas, tomando um fragmento da realidade e separando-o do 

resto, apesar da realidade ser contínua sem essa ruptura introduzida pelo processo 
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intelectual. A inteligência é o que nos permite inteligir a realidade, construir o quadro mental 

a partir do qual vamos agir. Bergson via a inteligência como um cinematógrafo que se 

baseia em fotogramas, imóveis em si mesmos, mas que se vão sucedendo a um ritmo que 

nos dá a sensação de continuidade410. Ora não sendo a realidade um conjunto de 

fotogramas, tal não bastam, à inteligência para compreender essa realidade. O verdadeiro 

conhecimento da continuidade da vida chega-nos pela intuição, que nos põe em 

contacto com o caudal da vida, em vez de a fragmentar. Há mesmo alguns autores que 

entendem que a intuição faz parte da inteligência. Libertarmo-nos do enclaustramento 

posicional na visão dos problemas a analisar. 

 

Saber mudar de perspectiva quando se analisa uma situação pode ajudar muito no 

resultado final. Neste âmbito, ”O método dos Seis Chapéus do Pensamento”, de Edward de 

Bono foi já considerado (talvez com algum exagero) uma das mundança mais importantes 

que ocorreram no pensamento humano nos últimos dois mil e trezentos anos. Algumas 

equipas de multinacionais, como a NTT (Japão), Shell, BP, IBM, Statoil (Noruega) ou a 

Siemens (Alemanha) e até a NASA reconhecem que este método lhes permitiu reduzir o 

tempo das reuniões para um quarto do tempo habitual. Em experiências com 300 

funcionários públicos, a introdução deste método aumentou a produtividade de pensamento 

em 493%. Também numa missão humanitária no Camboja para ajudar os aldeões dos 

Khmer a fazer furos de água, que enfrentou várias dificuldades para envolver a população 

no processo, o método dos Seis Chapéus serviu para ensinar os aldeões a pensar. Estes 

acabaram por concluir que “aprender a pensar era mais importante do que procurar 

água”.411 

 

 “Pensar é o recurso humano supremo”. A principal dificuldade de pensar é a 

confusão. Tentamos fazer demasiadas coisas de uma só vez. Enfrentamos emoções, 

informação, lógica, esperança e criatividade. O método dos Seis Chapéus ajuda a organizar 

o pensamento como um suporte mental e é um auxiliar precioso quando se pensa sobre o 

futuro. Este método permite ao cérebro maximizar a sua sensibilidade em diferentes 

direcções em tempos diferentes. O pensamento ocidental foi assente na argumentação. 

Sócrates, nos seus diálogos, apontava o que estava “errado” e procurava clarificar o uso 

correcto de conceitos, por oposição ao seu uso incorrecto. Platão usava a analogia da 

alegoria da caverna para mostrar que, ao longo da vida, apenas conseguimos ver as 

“sombras” da verdade.  
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Aristóteles sistematizou a lógica da inclusão/exclusão. Com base na experiência 

passada, arranjaríamos “caixas”, definições, categorias ou princípios. Tudo com que nos 

deparássemos seria depois inserido numa dessas “caixas” ou fora delas, mas nunca no 

meio ou noutra parte qualquer. Este pensamento ocidental, no qual fomos educados, 

“prende-se com “o que é”, que por sua vez é determinado pela análise, julgamento e 

discussão”. Mas quando se quer pensar para a frente, com o que vem aí, as situações-

padrão do passado podem não se aplicar, principalmente quando o mundo não está estável. 

Temos que pensar sobre o que pode ser e construir – pensamento construtivo. 

 

O método dos Seis Chapéus é um pensamento construtivo ou pensamento paralelo. 

O principal objectivo deste método é simplificar o pensamento, permitindo ao pensador lidar 

com uma coisa de cada vez, representando a cor do chapéu a direcção do pensamento. O 

segundo grande objectivo do conceito é permitir uma mudança no pensamento de 

determinada pessoa. Os chapéus são direcções e não descrições. Os chapéus não são 

categorias de pessoas, mas modos de comportamento. Todas as pessoas têm de ser 

capazes de olhar para todas as direcções. Cada pessoa tem que ser capaz de usar as 

várias direcções do pensamento, representadas por uma cor. 

 

O chapéu branco prende-se com factos objectivos e estatísticos (o branco é neutro e 

objectivo). Quando o pensador põe o chapéu branco, deve imitar um computador. O chapéu 

vermelho representa a perspectiva emocional (o vermelho sugere raiva, fúria e emoções). 

Usar o chapéu vermelho é dizer o que se sente em relação a certa situação, engloba 

palpites, intuições, impressões. O chapéu preto é cauteloso e cuidadoso. Aponta os pontos 

fracos de uma ideia (o preto é soturno e sério). Usar o chapéu preto é ser cauteloso, tenta-

se apresentar riscos e problemas futuros, se seguirmos uma certa via. O chapéu amarelo é 

optimista e abrange a esperança e o pensamento positivo (o amarelo é luminoso). O chapéu 

verde indica criatividade e ideias novas (o verde é relva, crescimento abundante e fértil). O 

chapéu azul prende-se com o controlo, a organização do processo de pensamento e a 

utilização dos outros chapéus (o azul é sereno e é também a cor do céu, que está acima de 

tudo). Também se pode pensar em pares de chapéus: branco e vermelho; preto e amarelo; 

e verde e azul. 

 

 “Numa reunião, as pessoas querem sempre participar, destacar-se, dar a sua 

opinião, e a maneira mais fácil de participar é dizendo “sim…, mas”. Se 95 por cento da 

ideia é excelente, a tendência é para se concentrarem nos 5 por cento menos excelentes. 
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Isto é útil na fase da concepção, porque os 5 por cento defeituosos podem ser corrigidos. É 

menos útil na fase da avaliação, em que se deve reconhecer o valor dos 95 por cento 

excelentes”412 “O chapéu preto constitui a base da civilização ocidental, porque é a base do 

pensamento crítico. A base da argumentação tradicional tem sido apontar algo que é 

contraditório ou inconsistente. O chapéu amarelo pode ser especulativo, visionário e dele 

surgem propostas e sugestões concretas. Ao contrário do chapéu preto, que é de avaliação 

negativa, ele é de avaliação positiva. [não se prende com mera euforia positiva (chapéu 

vermelho), nem directamente com a criação de ideias novas (chapéu verde)]. Prende-se 

com a atitude positiva de levar a cabo uma tarefa – com a eficácia e não com a novidade.  

 

Prende-se com a aplicação de ideias e pô-las a funcionar. O chapéu verde destina-

se ao pensamento criativo para em qualquer altura pensar se há ideias alternativas. É um 

pensamento lateral usado para gerar novos conceitos e percepções (cenarizar). O chapéu 

azul é para pensar sobre o pensamento (thinking about thinking). Destina-se a gerir o 

pensamento, a organizá-lo. Usado no início de uma sessão de pensamento, define a 

situação, o que se pretende alcançar. Estipula a estratégia de pensamento, simboliza o 

controlo da perspectiva geral. É o chapéu do controlo dos outros chapéus. Amartya Sen 

também refere que, por vezes, para vermos temos que mudar de sítio, alterar o ângulo de 

visão. “Mudar de lugares tem sido uma das maneiras de se conseguir ver as coisas que 

neste mundo estão escondidas”413.  

 

Libertarmo-nos do enclaustramento posicional, para usar a expressão do autor, não 

é fácil. “O que conseguimos ver não é independente do posto onde nos situamos e da sua 

relação com aquilo que estamos a tentar ver”. “De facto, a epistemologia, a teoria das 

decisões e a ética terão de tomar devida nota desta dependência da observação e das 

inferências relativamente à posição em que se situe o observador.” Há graves ilusões 

objectivas que aparentemente oferecem observações válidas e que são difíceis de 

desconstruir. “Na Índia, os filósofos da escola Nyaya, proeminentes nos primeiros séculos 

da nossa era, defenderam que, não apenas o conhecimento, mas também as ilusões, 

dependem de conceitos preexistentes. “Quando, na penumbra, alguém confunde uma corda 

com uma cobra, esta ilusão acaba por se dar por causa do prévio entendimento (…) do 

conceito de cobra.”  
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Quem não tenha esse conceito na cabeça não tomará uma corda por uma cobra. E 

se a posicionalidade da observação e da interpretação é importante no progresso do 

conhecimento científico ainda é mais importante na formação das convicções com as 

quais analisamos a sociedade e estudamos ciências naturais414. Pegando no exemplo 

dado pelo autor, “O sol e a lua parecem semelhantes no tamanho”, mas se os observarmos 

a partir de outro local poderão parecer diferentes em tamanho. Daqui decorre a chamada 

variabilidade posicional das observações. “A objectividade posicional requer a invariância 

interpessoal, sempre que o posto de observação seja fixo, e esse requisito é inteiramente 

compatível com variações ocorridas no que é visto de duas diferentes posições”415.“Pode 

acontecer que diferentes pessoas ocupem a mesma observação, ou então que a mesma 

pessoa ocupe diferentes posições e chegue a diferentes observações”. O erro de 

posicionamento do analista pode conduzir a uma grave falha introduzida em todo o processo 

das informações. 

 

II.4.6. - A PLANOLÂNDIA DO ANALISTA416 

 

Para realçar a importância das diferentes posições de observação dos fenómenos e 

da realidade em geral, vamos referir-nos a uma sátira. Sobre os muitos lados do 

preconceito, o clérigo inglês Edwin Abbot, em 1884, satirizou os preconceitos da sociedade 

inglesa vitoriana, criando um mundo de duas dimensões. Na sua obra, o seu alter-ego e 

narrador, “O Quadrado”, mostra um mundo em que as pessoas são figuras geométricas 

(triângulos, quadrados, pentágonos, hexágonos, etc.) e a classe social a que pertencem é 

proporcional ao número de lados que elas têm e à perfeição das suas formas. Qualquer 

irregularidade (deficiência física) é punida com a morte. As mulheres não têm lados. São 

somente uma linha e são obrigadas a entoar cantos de paz enquanto se deslocam. 

Casamentos entre figuras geométricas diferentes são mal vistos. 

 

Abbott417 apresentou-nos o mundo das três dimensões, antes de Albert Einstein ter 

descoberto a quarta dimensão, a que chamou tempo. Hoje os físicos acreditam que o 

mundo tem onze dimensões418: dez de espaço e uma de tempo, mas que só vemos três 
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delas: altura, comprimento e profundidade. As outras dimensões são invisíveis de tão 

pequenas. “Ai de nós, a cegueira e o preconceito são traços comuns à humanidade em 

todas as dimensões”. Na “Planolândia”, romance de muitas dimensões, há a pontolândia 

(sem dimensões), a linholândia (uma dimensão), a planolândia (duas dimensões) e a 

espaçolândia (três dimensões). Para ilustrar a nossa cegueira em nos vermos uns aos 

outros como realmente somos perguntava: “Você, que é abençoado pela sombra, assim 

como pela luz; você agraciado com dois olhos, dotado do conhecimento de perspectiva, e 

deliciado com a maravilha das cores; você que pode realmente ver um ângulo, e contemplar 

a circunferência completa de um círculo na feliz região das três dimensões – como eu irei 

explicar para você a extrema dificuldade que nós, de Planolândia, temos de reconhecer a 

configuração uns dos outros?” Todos os seres de Planolândia, animados ou inanimados, 

quaisquer que sejam as suas formas, apresentam aos nossos olhos a mesma ou quase a 

mesma aparência, ou seja, a de uma linha recta.  

 

Como podem então ser distinguidos dos outros, quando todos parecem ser o 

mesmo? Os habitantes da Linholândia, não sendo capazes de se mover para lá da linha 

recta, não tinham qualquer concepção fora da sua própria realidade, tomando-a como a 

totalidade do mundo. E para ilustrar o que se sente quando se vê algo que até então não foi 

visto, apenas devido ao nosso posicionamento, à nossa perspectiva, o autor diz 

relativamente à Espaçolândia:  

“Fui tomado por um terror indizível. Houve uma escuridão, depois uma vertiginosa e 

nauseante sensação de ver que não era como ver. Vi uma linha que não era uma linha, um 

espaço que não era espaço. Eu era eu mesmo e não o era. Quando consegui falar, gritei em 

agonia: - Ou isto é a loucura ou é o Inferno. 

- Nenhum dos dois – replicou calmamente a voz da esfera -, é o conhecimento, são 

as três dimensões. Abra os olhos mais uma vez e tente olhar com firmeza. 

Olhei, e eis que lá estava um novo mundo! Lá estava, na minha frente, 

manifestamente materializado, tudo o que antes eu havia inferido, conjecturado, sonhado, 

de perfeita beleza circular. O que parecia ser o centro da forma do forasteiro estava visível 

para mim. No entanto, não vi coração, nem pulmões, nem artérias, apenas algo harmonioso 

– para o qual eu não tinha palavras, mas que vocês, meus leitores de Espaçolândia, 

chamariam de superfície da esfera”. 

 

A tomada de consciência desta realidade é tão importante quanto a de unir os 

saberes e perceber o impacto das descobertas de uns nos outros. Aplicando ao Estado, 

remete para a imperiosa necessidade de informação “descontaminada” que traduza a 
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realidade como ela é, ou o mais próximo disso e que permita ao Estado tomar decisões 

realmente ajustadas e não apenas aparentemente ajustadas porque assentes em 

percepções acanhadas. Uma grande responsabilidade cabe à intelligence que deve ser 

ensinada a não ser um habitante da “Linholândia”, que não tem qualquer capacidade de se 

mover para lá da sua linha, tomando o resto do mundo pela pequena parte em que vive.  

 

II.4.7. - PERCEPÇÃO OU O CAMINHO PARA ACEDER À VERDADEIRA 

REALIDADE 

 

Ramón Maria del Valle-Inclán419 referindo-se às artes e em concreto à literatura, 

recordava que havia três formas de contemplar o mundo. A primeira é de joelhos e dá o 

exemplo dos clássicos, como Homero, que descreve os deuses do Olimpo e os heróis 

obrigando-nos a vê-los de baixo para cima. A segunda é de pé e aqui refere-se a 

Shakespeare, que nos fala de personagens de carne e osso como nós, com os nossos 

instintos e pecados e que podemos ver cara a cara. A terceira forma de contemplar o mundo 

é a partir do ar e aqui refere-se a Quevedo e Cervantes e sobretudo a Goia. Diz o autor em 

referência que podíamos aplicar estas visões ao complexo mundo das relações 

internacionais em que a maioria dos países contemplam de joelhos os acontecimentos, só 

alguns se olham cara a cara, que são os países do clube nuclear e, por último, as grandes 

potências que para lá da arma nuclear dedicam um importante esforço no domínio do 

espaço. 

 

René Descartes, pai da filosofia moderna e que marca o final do pensamento antigo 

e medieval, preocupava-se em obter conclusões seguras sobre a realidade420. Sabemos que 

existe a verdade, que haverá coisas, situações e opiniões que correspondem melhor à 

realidade que outras. Como ter a certeza de que aquilo em que cremos que é verdade o é 

autenticamente? Como sabemos que não estamos enganados ? “O problema não é que 

exista a verdade, mas saber se a podemos reconhecer e que em nosso pensamento 

cheguemos a ter uma visão, opiniões e doutrinas que nos dêem a verdade de forma 

indiscutível421. Esta era a missão de vida de Descartes”. O seu legado ensina-nos que não 

nos podemos fiar nas autoridades, nem na tradição, nem no que nos contam. Temos que 

                                                 
419

 Valle-Inclán, Ramon Maria del. Las Relaciones de Poder entre las Grandes Potencias y las 
Organizaciones Internacionales, Monografias del CESEDEN, Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional (Fevereiro de 2009): p. 245. 

420
 E daí o seu gosto pela matemática, cujos resultados eram exactos. 

421
 Valle-Inclán, Ramon Maria del. op. cit., p. 73. 
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buscar a certeza a partir do que nós mesmos podemos desenvolver”422. E a chave para tudo 

é o método, o caminho que se deve seguir para alcançar o conhecimento e a verdade. “Vejo 

e noto que existo”. “Noto que existo porque me estou a questionar e não me posso 

questionar se não existo, se estou a duvidar, existo, se estou perplexo existo”. “Penso, logo 

existo” é a sua certeza, quando tudo questiona e de tudo duvida. A certeza paradoxal de 

que duvida de tudo. E a partir desta vai desenvolvendo as demais certezas. 

 

II.4.8. - GLOSSÁRIO DE ENVIESAMENTOS COGNITIVOS  

 

A quantidade informações pouco precisas que o nosso cérebro por vezes nos dá, 

quando confrontado com uma grande quantidade de tarefas e raciocínios, levou-nos a 

elencar um conjunto de vieses ou atalhos geradores de erros.423 Os vieses cognitivos 

constituem padrões de desvio no julgamento que ocorrem em situações específicas nas 

quais as conclusões são baseadas em factores cognitivos em detrimento dos factos. 

Acredita-se que estes vieses são formas de atalhos cognitivos, baseados em regras gerais 

ou rules of thumb: uma forma de heurística, a qual constitui princípios facilmente aprendidos 

e aplicados para aproximações estatísticas, cálculos, recordação ou tomada de decisão, que 

não visam ser precisos ou confiáveis para todas as situações. 

 

II.4.8.1. – VIESES DE TOMADA DE DECISÃO E COMPORTAMENTAIS 

 

1) Efeito bandwagon: a tendência de fazer ou acreditar em algo por que muitas 

outras pessoas fazem ou acreditam na mesma coisa. Relacionado com o 

pensamento de grupo (group think), comportamento gregário (herd behaviour) e à 

falácia Argumentum ad populum (“a voz do povo é a voz de Deus”); 

 

2) Falácia da medida padrão (Base rate fallacy): ignorar os dados estatísticos 

disponíveis em favor de indivíduos; 

 

3) Viés do ponto cego: a tendência de não compensar os próprios vieses 

cognitivos; 

 

                                                 
422

 Idem, p. 74. 
423

 Baseado no site Psicologia RG Artigo: “Vieses Cognitivos (em andamento)”, Autor: Drews, Claudio. 
http://psicologiarg.blogspot.pt/2010/04/vieses-cognitivos.html

 

http://psicologiarg.blogspot.pt/2010/04/vieses-cognitivos.html
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4) Viés pró-escolha (Choice-supportive bias): a tendência de lembrar das 

próprias escolhas como sendo melhores do que elas realmente são; 

 

5) Viés de confirmação: a tendência para procurar ou interpretar informações de 

forma a confirmar as próprias preconcepções; 

  

6) Viés de congruência: a tendência de testar hipóteses exclusivamente por meio 

de testagem directa, em contraste com testes de possíveis hipóteses alternativas; 

 

7) Efeito de contraste: aumento ou diminuição da altura (por exemplo) ou de 

alguma medida quando comparando com algum objecto contrastante 

recentemente observado; 

 

8) Viés de profissão (Déformation professionnelle): a tendência de observar as 

coisas conforme as convenções da sua própria profissão, em detrimento a 

qualquer ponto de vista mais amplo; 

 

9) Efeito da denominação: a tendência de gastar mais dinheiro quando este é 

denominado em unidades pequenas (i.e. moedas) ao invés de unidades grandes 

(i.e. cédulas); 

 

10) Viés de distinção: a tendência para ver duas opções como mais díspares 

quando consideradas simultaneamente do que quando consideradas em 

separado; 

 

11) Efeito da doação (Endowment effect): a tendência de exigir muito mais para se 

desfazer de um objecto do que estaria disposto a dar para adquirí-lo; 

 

12) Viés de expectativa (Experimenter's bias): a tendência de cientistas 

experimentais para certificar, publicar e acreditar em dados que confirmam suas 

expectativas para o resultado de uma experiência, e para desacreditar, descartar 

ou rebaixar a importância correspondente de dados que aparentem entrar em 

conflito com suas expectativas. Relacionado com o viés de confirmação e a 

dissonância cognitiva; 
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13) Viés de extraordinariedade: a tendência a valorizar mais um objeto do que 

outros da mesma categoria como resultado de sua singularidade que, por sua 

vez, não altera necessariamente o seu valor; 

 

14) Viés de foco: viés de previsão que ocorre quando as pessoas dão importância 

demasiada a um único aspecto de um evento; causa erros na previsão precisa da 

utilidade de um resultado futuro; 

 

15) Enquadramento (Framing): usar uma abordagem ou descrever uma situação ou 

questão de forma muito estreita, limitada; 

 

16) Efeito de enquadramento: chegar a diferentes conclusões dependendo da 

forma como os dados são apresentados; 

 

17) Desconto hiperbólico (Hyperbolic discounting): a tendência das pessoas para 

dar preferência para recompensas mais imediatas em relação a recompensas 

mais tardias, de modo que a tendência fica mais acentuada na medida que 

ambas as recompensas se aproximam do momento presente; 

 

18) Ilusão de controlo: a tendência de seres humanos em acreditar que podem 

controlar ou ao menos influenciar resultados que claramente não podem. 

Relacionado ao pensamento mágico (wishful thinking); 

 

19) Viés de impacto: a tendência das pessoas para sobrestimar a duração ou a 

intensidade dos estados sentimentais futuros; 

 

20) Viés de informação: a tendência a buscar informações mesmo quando estas 

não podem afectar a acção; 

 

21) Efeito do intruso (Interloper effect): a tendência de valorizar a opinião de 

terceiros como objectiva e determinante sem motivos para tanto. Relacionado 

com o paradoxo da consultoria: a conclusão de que soluções propostas por 

indivíduos pertencentes a uma organização estão menos propensas a serem 

apoiadas do que aquelas de indivíduos recrutados para este propósito; 

 

22) Escalada irracional: a tendência de tomar decisões irracionais baseadas em 

decisões racionais passadas ou para justificar acções passadas; 
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23) Fenómeno do mundo justo: ao presenciar uma injustiça inexplicável, as 

pessoas tendem a racionalizar procurando por coisas que a vítima tenha feito 

para merecer tal injustiça; 

 

24) Aversão à perda: a inutilidade de desfazer-se de um objeto é maior do que a 

utilidade associada à sua aquisição. Relacionado ao endowment effect; 

 

25) Efeito da mera exposição: a tendência das pessoas para expressar preferência 

injustificada por coisas meramente por lhes serem familiares; 

 

26) Ilusão do dinheiro: a tendência das pessoas em concentrar-se no valor nominal 

do dinheiro ao invés de seu valor em termos de poder de compra; 

 

27) Efeito da credencial moral: a tendência de um registo de aceitação para 

aumentar o preconceito subsequente; 

 

28) Necessidade de finalização (Need for closure): a necessidade de chegar a um 

veredicto para assuntos importantes, de ter uma resposta que supere o 

sentimento de dúvida e incerteza. O contexto pessoal (tempo ou pressão social) 

pode aumentar este viés; 

 

29) Viés de negatividade: fenómeno pelo qual os humanos dão maior importância e 

prestam mais atenção às experiências negativas do que às experiências positivas 

ou outros tipos de informação; 

 

30) Negligência de probabilidade: a tendência para ignorar completamente a 

probabilidade quando tomando uma decisão sob incerteza; 

 

31) Viés de normalidade: a recusa em planear para o caso de um desastre, ou de 

reagir a um desastre, que nunca ocorreu anteriormente; 

 

32) “Not invented here”: a tendência de ignorar que uma solução já existe por sua 

origem ser tida como inimiga ou inferior; 
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33) Viés de omissão: a tendência de julgar como piores ou mais imorais as acções 

do que omissões igualmente (ou mais) danosas. Relacionado com a experiência 

mental do carro desgovernado; 

 

34) Viés do resultado: a tendência para julgar uma decisão pelo seu eventual 

resultado ao invés da qualidade da decisão no momento em que foi tomada. Ver 

Deontologia vs. Ontologia vs. Teleologia; 

 

35) Falácia do planeamento: a tendência para subestimar o tempo necessário para 

completar uma tarefa; 

 

36) Racionalização pós-compra: a tendência para persuadir a si mesmo por meio 

de argumento racional (racionalização) de que uma compra foi proveitosa; 

 

37) Efeito de pseudocerteza: a tendência de tomar decisões avessas aos riscos se 

o resultado esperado for positivo, mas de fazer escolhas arriscadas para evitar 

resultados negativos; 

 

38) Reactância: a necessidade de se opor àquilo que alguém quer que você faça por 

uma necessidade de resistir àquilo que é percebido como uma tentativa de 

restringir sua opção de escolha; 

 

39) Viés da resistência (Restraint bias): a tendência de sobrestimar a própria 

habilidade para resistir às tentações; 

 

40) Percepção seletiva: a tendência das expectativas para afectar a percepção. Ver 

também: Daniel J. Simons, 1999; 

 

41) Reflexo de Semmelweis: a tendência de rejeitar novas evidências que 

contradizem paradigmas estabelecidos; 

 

42) Viés do status quo: a tendência de gostar de coisas que se mantêm 

relativamente inalteradas (consistência). Ver também aversão à perda, 

Endowment effect, justificação sistemática e Argumentum ad antiquitatem; 

 

43) Efeito Von Restorff: a tendência para um item que se destaca em meio aos 

demais para ser mais lembrado do que os demais itens; 
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44) Pensamento mágico (Wishful thinking): a formação de crenças e a tomada de 

decisões de acordo com o que é confortável para a imaginação em detrimento da 

racionalidade ou das evidências; 

 

45) Viés do risco-zero: a preferência pela redução de um risco pequeno para risco-

zero ao invés de uma redução maior em um grande risco. 

 

II.4.8.2.- VIESES DE PROBABILIDADE E DE CRENÇA 

 

1) Efeito da ambiguidade: o evitar de opções para as quais a informação em falta 

faz com que a probabilidade pareça “desconhecida”; 

 

2) Efeito de ancoragem: a tendência de confiar demais, ou “ancorar”, em uma 

referência passada ou em um aspecto ou traço ou fragmento de informação 

quando tomando decisões (também conhecido como “ajustamento insuficiente”); 

 

3) Viés de atenção: ignorar dados relevantes em julgamentos de uma correlação 

ou associação; 

 

4) Viés de autoridade: a tendência de valorizar estímulos ambíguos (i.e. uma 

performance artística) de acordo com a opinião de alguém que é considerado 

uma autoridade no assunto; 

 

5) Heurística de disponibilidade: estimar o que é mais provável pelo que está mas 

prontamente acessível à memória, a qual é enviesada para exemplos mais 

vívidos, singulares ou carregados emocionalmente; 

 
6) Cascata de disponibilidade: um processo de auto-reforço no qual uma crença 

colectiva ganha mais e mais plausibilidade por meio da crescente repetição no 

discurso público (ver Argumentum ad nauseam); 

 
7) Viés de crença (Belief bias): um efeito no qual a avaliação de alguém quanto a 

consistência lógica de um argumento é enviesada pela credibilidade da 

conclusão; 
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8) Ilusão de agrupamento (Clustering illusion): a tendência de ver padrões onde 

eles não existem realmente (ver Apofenia e Pareidolia); 

 
9) Viés da capacidade: a tendência de acreditar que um conjunto de dados é mais 

conciso na medida que a performance média estiver mais próxima de um 

objectivo; 

 
10) Falácia da conjunção: a tendência para assumir que condições específicas são 

mais prováveis do que as condições gerais; 

 
11) Efeito da disposição: a tendência de vender bens cujos valores têm aumentado 

e manter bens cujos valores têm diminuído; 

 
12) Falácia do apostador: a tendência de pensar que as probabilidades futuras são 

alteradas pelos eventos passados, quando na verdade elas permanecem 

idênticas. É resultado da conceitualização errónea da Lei dos Grandes Números; 

 
13) Efeito Hawthorne: a tendência das pessoas em se comportar de forma 

diferenciada quando sabem que estão a ser observadas; 

 
14) Viés de retrospectiva (Hindsight bias): às vezes chamado “efeito eu sempre 

soube”, a inclinação para ver eventos passados como sendo previsíveis; 

 
15) Correlação ilusória: supor erroneamente uma relação entre um certo tipo de 

acção e um efeito; 

 
16) Última ilusão: a crença de que alguém deve saber o que está a acontecer; 

 
17) Efeito de ignorar as razões base anteriores: a tendência para ignorar as 

tendências conhecidas quando reavaliando as tendências sob a luz de provas 

fracas; 

 
18) Efeito da expectativa do observador: quando um pesquisador espera um dado 

resultado e manipula inconscientemente uma experiência ou interpreta 

erroneamente os dados de modo a confirmar suas expectativas; 

 
19) Viés do optimismo: a tendência sistemática para ser super-optimista em relação 

ao resultado das acções planeadas; 

 
20) Efeito Ostrich: ignorar uma situação (negativa) que é óbvia; 
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21) Efeito do Excesso de Confiança: confiança excessiva nas próprias respostas 

às questões propostas; 

 
22) Viés do resultado positivo: a tendência para sobrestimar a probabilidade de 

coisas boas acontecerem; 

 
23) Pareidolia: um estímulo vago e aleatório é percebido como algo significante; 

 
24) Efeito da primazia: a tendência de dar maior importância aos eventos iniciais do 

que aos eventos subsequentes; 

 
25) Efeito da novidade: a tendência de dar maior importância aos eventos mais 

recentes do que aos eventos passados; 

 
26) Negligência da regressão à média: a tendência de esperar que uma 

performance extrema se mantenha; 

 
27) Viés de selecção: uma distorção dos dados que surge do modo como estes são 

recolhidos; 

 
28) Estereotipagem: a expectativa de que o membro de um certo grupo tenha certas 

características sem que se considere as informações sobre o indivíduo (ver 

Generalização apressada); 

 
29) Efeito da subaditividade: a tendência para julgar a probabilidade do topo como 

menor do que a probabilidade das partes; 

 
30) Validação subjectiva: a percepção de que algo é verdadeiro se uma crença 

subjectiva depende da sua veracidade. Também cria conexões ilusórias entre 

coincidências; 

 
31) Viés da sobrevivência: concentrar-se nas pessoas ou nas coisas que 

sobreviveram a algum processo e ignorar aquelas que pereceram, ou argumentar 

que uma estratégia é eficaz dado aos vencedores que foram produzidos, 

ignorando um grande número de indivíduos que saíram prejudicados; 

 
32) Efeito telescópio: quando eventos recentes parecem ter ocorrido mais 

remotamente e eventos remotos parecem ter ocorrido mais recentemente; 

 
33) Falácia do franco-atirador texano: seleccionar ou ajustar uma hipótese após os 

dados serem colhidos, fazendo com que seja impossível testar a hipótese de 
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forma fiel. Refere-se ao conceito de disparar tiros ao acaso e declarar os 

atingidos como sendo os alvos; 

 
34) Efeito do caminho bem conhecido: subestimar o tempo de viagem de rotas 

bem conhecidas e sobrestimar o tempo de viagem de rotas desconhecidas. 

 

II.4.8.3. - VIESES SOCIAIS 

 

1) Viés do actor-observador: a tendência para sobrestimar a influência da 

personalidade e subestimar a influência da situação quando explicando o 

comportamento dos outros e, em contrapartida, subestimar a influência da 

personalidade e sobrestimar a influência do meio quando explicando o próprio 

comportamento; 

 

2) Viés egocêntrico: ocorre quando as pessoas reivindicam mais responsabilidade 

para si sobre os resultados de uma acção conjunta do que um observador 

externo o faria; 

 
3) Efeito Forer (também conhecido como Efeito Barnum): a tendência de dar 

avaliações de alta precisão para descrições de sua personalidade que 

supostamente são concebidas especificamente mas que, na verdade, são vagas 

e gerais o suficiente para aplicar a um vasto leque de pessoas. Por exemplo, 

horóscopos; 

 
4) Efeito de falso consenso: a tendência das pessoas para sobrestimarem o grau 

em que outros concordam com elas; 

 
5) Erro fundamental de atribuição: a tendência das pessoas para superenfatizar 

explicações baseadas na personalidade para comportamentos observados nos 

outros, enquanto subestimam o papel e o poder das influências situacionais 

sobre os mesmos comportamentos (ver também o viés do observador-ator, erro 

de atribuição do grupo, e efeito da negatividade); 

 
6) Efeito halo: tendência das características positivas ou negativas de uma pessoa 

transbordarem de uma área de sua personalidade para outra na percepção dos 

outros (ver estereótipo da atractividade física); 
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7) Instinto de rebanho: tendência a adoptar opiniões e seguir o comportamento da 

maioria para sentir-se seguro e para evitar conflitos. Ver também Ash, 1951; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE III 

 

MUDANÇA DO PARADIGMA DO CONHECIMENTO 
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“Os dogmas do tranquilo passado são desadequados 

no tormentoso presente. Os tempos que vivemos estão cheios 

de dificuldades e é nosso dever mostrar-nos à altura dos 

mesmos. Enfrentamos novas circunstâncias, devemos pois 

pensar e actuar de acordo com elas. Devemos emanciparmos-

nos de nós mesmos.” 

Abraham Lincoln424 

 

 

Como acabámos de ver, iludimo-nos de que temos liberdade de decisão, mas a 

tomada de consciência dos processos cognitivos demonstra que tomamos decisões 

assentes em razões de que só vagamente temos consciência, se é que a temos425. 

Sendo a busca dos melhores processos para resolver os problemas um atributo da 

inteligência, logo se percebe a importância da educação em todo o edifício do Estado. 

 

III.1. - CONSILIÊNCIA OU RELIGAR OS CONHECIMENTOS 

 

 “Todas as coisas sendo causadas e causantes, ajudadas e ajudantes, mediatas e 

imediatas, e, todas mantendo-se por uma ligação natural e insensível, que liga as mais 

afastadas e as mais diferentes, considero impossível conhecer as partes sem conhecer o 

todo, tal como conhecer o todo sem conhecer, particularmente, as partes”. 

Pascal426 

 

 

Como analista de informações, para sairmos da “Linholândia” ou da “Planolândia” 

temos que interligar saberes e essa é a grande dificuldade desta profissão, que exige um 

esforço de compreensão do todo. O conhecimento fragmentado em elementos disjuntos e 

compartimentados em disciplinas deixou de fazer sentido num mundo de realidades 

multidimensionais, globais, transnacionais, planetárias, cada vez mais transversais. Para 

que a inteligência não fique cega tem que ultrapassar o modo de conhecimento que assenta 

                                                 
424

 1860, frase de quando assumiu a presidência dos EUA 
425

 Wilson, Edward O..Consilience, The unity of Knowledge, p. 131. 
426

 Apud Edgar Morin. Princípio de Pascal eleito por Edgar Morin como base para a educação do futuro. 
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num saber que divide tudo em várias disciplinas. O desafio que hoje se nos coloca é o de 

religar as disciplinas, organizar o conhecimento em vez de apenas acumular saberes. 

 

A abordagem analítica considera a natureza das interacções, ao passo que a 

abordagem sistémica tem em conta igualmente os efeitos. Ambas se complementam. A 

precisão dos pormenores é superior na atitude analítica, enquanto a percepção global o é na 

visão sistémica. Fazer previsões requer a utilização de muitas disciplinas, além de 

capacidade para fazer raciocínios não lineares427. A atitude analítica conduz à redução dos 

saberes num determinado número de disciplinas disjuntas, isoladas umas das outras – 

saber enciclopédico – ao passo que a atitude sistémica se concentra nas interacções entre 

os parâmetros, entre os fenómenos. A atitude sistémica é fundamental para religar os 

conhecimentos. 

 

Neste contexto vale a pena dizer que há uma certa coacção social, uma 

desconfiança em relação aos generalistas por quem sempre nutrimos grande simpatia. 

Expressões de cunho pejorativo, do tipo “tem a mania que sabe tudo” ou “é um convencido” 

ou “não é possível que tenha lido tudo isso” demonstram como a maioria já interiorizou o 

paradigma do conhecimento dividido em disciplinas. Se é licenciado em História não está 

autorizado a falar de Biologia ! Se é de Direito, não está autorizado a falar de Medicina e 

assim sucessivamente. Antes de poder ser ouvido já há um preconceito. E assim se vai 

vivendo com as palas do conhecimento do bocadinho, da fatia, da peça, que nunca deixa 

ver o todo, o bolo, a engrenagem. Como dizia Einstein428, não é suficiente ensinar aos 

homens uma especialidade. Com isso convertem-se em máquinas utilizáveis, mas não em 

indivíduos válidos. Se o Homem não aspirar a algo intensamente, compreendendo o 

todo em que nos inserimos, não será um ser harmónico, mas mais um cão amestrado. 

 

E há um quantum de leitura autorizada, um padrão, para lá do qual se entra na zona 

de desconforto. “Ler muitos livros num só dia? Nah ! É porque não os leu bem! Não é sério! 

Sério é demorar muito tempo a ler e a escrever. Isso sim é saber maduro”! Num ambiente 

cultural assim, as mudanças não são bem vistas e o status quo pesa como grilhetas que 

desmoralizam qualquer laivo de criatividade. Há uma geografia do estado do conhecimento 

no mundo. Aqui onde nos encontramos a forma educativa tem muitas décadas de atraso, 

contudo a força da inteligência, qual raiz de planta, já rebentou muitos vasos ! Temos muitos 

cientistas brilhantes, uns que escondem o brilho para não ofuscar os mais pardos, outros 
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 Clark, Robert. op. cit., p.197.  
428

 Einstein, op. cit., p. 29. 
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que vão brilhar para longe do provincianismo! Claro que na Idade das Trevas era pior. 

Queimavam-se bruxas que diziam coisas inconvenientes ou decapitavam-se os que 

ousavam contrariar o estabelecido. O Sol é que gira à volta da Terra !!! Claríssimo. A história 

da Humanidade foi sempre uma luta entre os que puxam para a frente e os não querem sair 

do mesmo sítio, ou puxam para trás. Uma História em que o mundo do desconhecido, do 

novo, está sempre presente. Nunca interessou muito o que as coisas são, mas o que os 

homens querem que elas sejam em cada momento. 

 

As coisas, ou seja tudo o que não é humano, estão cá para nos servir e por isso 

damos-lhes um lugar conveniente. Que maçada quando alguém dá importância aos animais, 

ao ar que se respira, ao mar de onde tiramos os alimentos, às arvores que se cortam, à terra 

como um todo. Isso é “Avatar”429 ! Isso é de outro planeta, é contra a corrente. Isso faz 

perder dinheiro. Não dá lucro ! Ou tira-nos o poder! Sempre a luta pelo poder, dos homens 

dentro de um Estado, dos Estados contra outros Estados. Nunca há lugar para todos. As 

partículas humanas estão em estado sólido, isto recorrendo à teoria corpuscular da matéria, 

e por isso muito apertadas entre si. O espaço já não chega para todos. Os recursos são 

escassos. A guerra é inevitável. 

 

Merece atenção o seguinte excerto de Ortega y Gasset: 

“(…) em cada geração, o cientista por ter de reduzir a sua órbita de trabalho, ia 

perdendo contacto progressivamente com as restantes partes da ciência, com uma 

interpretação integral do universo, que é a única merecedora dos nomes de ciência, cultura, 

civilização europeia. A especialização começa, precisamente, num tempo que chama 

homem civilizado ao homem enciclopédico (…) na geração seguinte, a equação deslocou-

se, e a especialidade começa a desalojar dentro de cada homem de ciência a cultura 

integral. Quando em 1890 uma terceira geração toma a direcção intelectual da Europa, 

encontramo-nos com um tipo de cientista sem exemplo na história. É um homem que, de 

tudo o que há que saber para ser um personagem discreto, conhece só uma ciência 

determinada, e mesmo dessa ciência só conhece bem a pequena porção em que ele é 

investigador activo. Chega a proclamar como virtude o não inteirar-se de quanto fica de fora 

da estreita paisagem que cultiva de forma especial, e chama diletantismo à curiosidade pelo 

conjunto do saber… a ciência experimental progrediu em boa parte graças ao trabalho de 

homens fabulosamente medíocres, e ainda menos que medíocres. Quer dizer que a ciência 

moderna, raiz e símbolo da civilização actual, dá acolhimento no seu seio ao homem 
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intelectualmente médio e lhe permite operar com bom êxito. A razão disso está no que é, 

paralelamente, a maior vantagem e o perigo máximo da nova ciência e de toda a civilização 

que esta dirige e representa: a mecanização. Uma boa parte das coisas que é preciso fazer 

na física e na biologia é tarefa mecânica de pensamento que pode ser executada por 

qualquer um, ou pouco menos. Para os efeitos de inumeráveis investigações, é possível 

dividir a ciência em pequenos segmentos, encerrar-se num e desentender-se dos restantes.  

 

A firmeza e exactidão dos métodos permitem esta desarticulação transitória e prática 

do saber. Trabalha-se com um desses métodos como com uma máquina, e nem sequer é 

indispensável, para obter abundantes resultados, possuir ideias rigorosas sobre o seu 

sentido e fundamento. Assim, a maior parte dos cientistas faz avançar o progresso 

geral da ciência encerrados no alvéolo do seu laboratório, como a abelha no seu favo 

ou o pachorrento grelhador no acampamento”430. Diz Ortega y Gasset que, no passado, 

os homens dividiam-se em sábios e ignorantes, mas o especialista não pode ser subsumido 

em nenhuma destas categorias. Não é um sábio porque ignora formalmente tudo o que não 

entra na sua especialidade; mas também não é um ignorante porque “é um homem da 

ciência” e conhece muito bem a sua porçãozinha de universo.” Ao especializá-lo a 

civilização fê-lo hermético e satisfeito dentro das suas limitações”, pouco sabe dos 

problemas do mundo.  

 

Hoje há menos homens cultos do que em 1750 apesar de ser maior o número de 

“homens da ciência” e, na sua opinião, o pior é que nem está assegurado o progresso da 

ciência “porque esta necessita de tempos a tempos, como regulação orgânica do seu 

próprio incremento, um labor de reconstituição, e isto, (…) exige um esforço de 

unificação, cada vez mais difícil, que cada vez envolve regiões mais vastas do saber total.” 

Esta reflexão remete-nos para o mapa da ciência que pelas múltiplas ligações mostra o que 

podemos perder quando só nos focamos num campo. Fica aqui sublinhada a importância 

de juntar todos os saberes, este esforço de unificação que traduzirá realmente o salto 

qualitativo no conhecimento do homem e, provavelmente, a sua última oportunidade 

de existir. 

 

A este propósito, no prefácio da edição portuguesa do livro “O sangue dos Homens”, 

editado em Paris em 1976431, de Jean Bernard, são tecidas considerações muito 
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interessantes. Jean Bernard é um símbolo da medicina e da sociedade civil francesas. Foi 

“preso e deportado e encontrou na criação literária, como Jean Paul Sartre, a maneira de 

iludir o medo, entreter a duração”, tendo encontrado na poesia uma forma de canalizar a sua 

angústia. “Académico, de várias academias; clínico de vários hospitais; investigador de 

várias questões; prolixo homem de letras: cronista, biógrafo, poeta, moralista; conselheiro de 

Estado nas reformas das ciências médicas, clínicas e experimentais – fora da sua pátria tal 

dispersividade seria por certo vista com maus olhos. Felizmente Jean Bernard (…) nasceu 

em França. Fosse aqui ?(...)”.  

 

Estes comentários entusiasmaram-nos. Levaram-nos a outros. “Pesquisar não pode 

ser nem emprego nem mera actividade curricular: é um estado de alma e por isso 

poucos são os “funcionários da investigação” que descobrem qualquer coisa”432. “A pesquisa 

é irmã da poesia. Uma e outra vivem da imaginação. Inventam símbolos, sugerem fórmulas, 

procuram portas ocultas, abrem inesperados acessos ao conhecimento. Por isso são 

vizinhas da revelação. São situações de alma quase religiosas”. A pesquisa tem que ser um 

acto livre e requer humildade e conhecimento da História das ciências. “O homem precisa 

de saber; os homens também de se enriquecerem sobre o essencial, de se recriarem numa 

reavaliação contínua de conhecimentos, que por convergência os faça subir em 

entendimento. E minguar em erros e superstições”433. Aplicando a teoria da burocracia de 

Max Weber – vista como um sistema para controlar pessoas, coisas e informação – ao 

mundo académico: a especialização conduz à segregação e esta à estupidez – ignorância 

do todo e até ignorância do papel do elemento no todo. O corpo inteiro do conhecimento tem 

sido mal orientado no sentido do reducionismo “knowing more and more about less and less 

to the point that no one has the whole picture”434.  

 

Ser um verdadeiro analista de informações implica “vestir esse estado de alma”, 

compreender que o conhecimento é um processo sem fim que exige uma atitude humilde. 

Depois de conscientes da importância do nosso posicionamento na construção do 

conhecimento atentemos na importância dos paradigmas. A noção de paradigma é 

normalmente utilizada para estabelecer uma diferenciação entre dois momentos ou dois 

níveis do processo de conhecimento científico. Pode acontecer dois paradigmas disputarem 

o espaço de hegemonia da construção do conhecimento, do saber científico. Paradigma é 

um modelo de ciência, referência para um fazer científico, durante um período de tempo. As 
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bases estruturantes de um modelo podem ser postas em causa, o que dará lugar ao 

surgimento de outro. O paradigma precedente pode passar a viver numa crise de 

credibilidade científica e o modelo paradigmático emergente não ser ainda aceite pela 

comunidade científica internacional. 

 

O paradigma “tradicional” de ciência tem pretendido uma ciência neutra e assente na 

formalização científica (conhecimento técnico-científico académico). As “grades” 

curriculares, a ciência da disciplina -saber assente em formalizações teóricas conceptuais. O 

oposto ao paradigma tradicional é o paradigma interdisciplinar435. A interdisciplinaridade é 

uma abordagem científica que considera aspectos não apenas disciplinares. É assente em 

enfoques multifacetados, numa associação entre reflexão científica, os valores culturais e o 

próprio senso comum. Neste paradigma há lugar para o “profissional–cientista-pesquisador” 

(contacto entre o cientista e o público alvo). 
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Figura 17 – O Mapa da Ciência (“Topic Map: How Scientific Paradigms Relate”) 

Fonte: W. Bradford Paley, “Relationships Among Scientific Paradigms”, Sandia National Laboratories 
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Figura 17a – Ampliação da figura 17 - O Mapa da Ciência (“Topic Map: How Scientific Paradigms 

Relate”) 

Fonte: W. Bradford Paley, “Relationships Among Scientific Paradigms”, Sandia National Laboratories 

 

Dizendo de outro modo, refere Marques Bessa436 que as explicações totais 

colapsaram quando o positivismo e o neopositivismo começaram a questionar os seus 

modelos. À fase dos grandes sistemas do mundo sucedia a fase das interpretações parciais 

do homem e da vida437 “…a virulência da metodologia científica desaconselhava tal tarefa 

aos mais entusiastas”. Da filosofia às ciências sociais as generalizações tornaram-se como 

uma lepra do espírito”.“A decomposição dos globalismos vinha justificada por uma 

redescoberta da insuficiência da razão humana para descodificar integralmente a realidade”. 
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Nos anos 80 criticavam-se as categorizações ambiciosas, tidas como ingénuas e 

arrogantes438. 

A última das mundivisões totais foi a marxista que sobreviveu devido à repressão. “É 

quase certo que outra mundivisão total não verá a luz do dia em termos de ideias médias a 

curto prazo, e que, ao contrário, se continuará a assistir ao desmoronamento do que resta 

das explicações totais pseudo-científicas e das mundivisões laicas totalitárias. O escolho foi 

arrancado pelo rio do Tempo e já vai rolando rio abaixo no fervilhar das águas tumultuosas 

(…) O tempo em que estamos é como tantos outros que o mundo viu. Os deuses estão de 

volta cavalgando a onda dos fundamentalismos e do milenarismo e as imagens na parede 

da caverna prometem ser poderosas e vivas. Mas ao mesmo tempo aviva-se a necessidade 

de inquirir, dividir, analisar e questionar, segundo o método, ainda que muitos já tivessem 

chegado à descoberta da insuficiência e fragilidade do saber científico. E no fundo do 

movimento estará sempre a ânsia por uma nova visão total, que pela incapacidade das 

ciências, voltará a colocar-se com premência às religiões”439. 

 

Aristóteles foi, o que hoje chamamos, um cientista. Para ele não havia a distinção 

actual entre filósofo e cientista porque para ele tudo era um contínuo de conhecimento e 

de reflexão sobre a realidade. Estudou animais, plantas e era o equivalente a um médico. 

Era um empirista e analisava tudo de um ponto de vista da observação e da 

experimentação, além de ser um grande teorizador. A sua obra é uma espécie de 

enciclopédia monumental dos saberes da sua época, quando estes ainda não estavam 

separados. Tudo era uma grande disciplina. Ele foi o primeiro a sistematizar e classificar as 

ciências na antiguidade, dividindo-as em três classes: produtivas (criadoras de objectos); 

práticas (que se ocupam da acção humana, a ética e a política) e teóricas (que se ocupam 

do conhecimento enquanto tal, a física a matemática e a filosofia ou metafísica). Para 

Aristóteles tudo está interligado e tudo se resume à inquietude humana perante a realidade 

e ao tentar encontrar uma explicação de a converter em conceito para habitar melhor nela440. 

 

O Professor de Geologia, Eduardo Ivo Alves (2010), coordenador do grupo de 

investigação em Geociências Planetárias, no seu livro “Estas Máquinas Chamadas 

Mundos441, Breve Manual para fabricar planetas e mantê-los em bom estado de 

funcionamento”, refere que a visão dos planetas como máquinas é didáctica. “Todos 
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sabemos como, numa máquina bem desenhada, todas as partes são necessárias para o 

bom funcionamento: nada lá está a mais, nada lá falta. Como seria possível então falar de 

pedras (…) sem falar de ventos? E como seria possível falar de nós sem falar de 

pedras?”442. “Já acabou felizmente a época da super especialização: todos trabalhamos 

integrados em grandes equipas multidisciplinares que enriquecem a Ciência com os 

contributos das várias ciências e, ao mesmo tempo, nos enriquecem a nós, tornando-nos 

seres humanos mais completos”443. 

 

Há um século atrás, Frederick Taylor (2011)444 teve a grande ideia de alterar a forma 

como trabalhamos. A sua teoria é sobre a racionalização da produção e o seu aumento por 

todos os meios. Com a sua teoria da gestão científica (Scientific Management Theory) ele 

reinventou as linhas de produção. Foi esta abordagem que governou o século passado e 

como funcionou ninguém a questionou. A sua teoria é sobre especialização: dividir toda a 

tarefa nas suas minúsculas componentes; cada trabalhador repete a sua tarefa, aquela em 

que é melhor, infinitamente. Se todos fizerem aquilo em que são melhores aumentar-se-á a 

eficiência. Ficou conhecido como o princípio da especialização e tornou praticamente 

inexistente o trabalho de equipa. No modelo de Taylor cada indivíduo era compensado 

apenas pelo seu trabalho individual e os trabalhadores não perdiam tempo a interagir.  

 

Hoje, muitos combatem a síndrome de Taylor porque o séc. XXI será o século da 

integração. É o que nos refere Alexandra Mimoun, em “Penseés (f)utiles”, Fight the 

Taylorism syndrome, the 21th century will be the century of integration445. A autora fala sobre 

Integrated Marketing Communications (IMC), processo colaborativo e de cooperação que 

incentiva ao trabalho conjunto. É sobre pensar como um todo, e trabalhar como um todo 

porque o mundo de hoje já não se compadece com a abordagem individualista porque 

precisamos de ter objectivos comuns e trabalhar para e por objectivos comuns. 

 

João Bilhim quando nos fala da metáfora mecânica446 de entender o mundo, na qual 

integra o pensamento de Taylor (juntamente com Max Weber, Henri Fayol, Peter Drucker, 

Thomas Peters, Robert Waterman, William Ouchi e Rosabeth Moss Kanter) refere que as 

burocracias mecanicistas têm grande dificuldade em se adaptar à mudança porque são 

concebidas para alcançarem fins pré-determinados; não são concebidas para a inovação. 
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“Procedimentos padronizados e canais de comunicação fixos são frequentemente incapazes 

de dar resposta a novas circunstâncias, e requerem numerosas reuniões ad-hoc, quase 

sempre demasiado lentas ou tardias. O princípio da especialização agrava as dificuldades e 

a coordenação entre as diversas áreas torna-se deficiente levando as pessoas a atitudes 

paroquiais, sem qualquer visão do conjunto (…) a burocracia mecanicista desencoraja 

iniciativa, e leva os indivíduos a obedecerem a ordens e cumprirem os regulamentos. Quem 

nestas organizações desafie as regras estabelecidas é facilmente tido como provocador, o 

que pode suscitar a sua apatia e a desmotivação face aos objectivos globais. Além disso, o 

culto da racionalidade instrumental provoca, com frequência, efeitos perversos, tais 

como a competição interdepartamental, o carreirismo e a predominância dos 

interesses pessoais”. 

 

A metáfora orgânica, que vê a organização como um sistema aberto, conceito 

inspirado em Ludwig von Bertalanffy, reconhece a interdependência entre o sistema e o 

meio envolvente, do qual recebe continuamente informação, o que a ajuda a ajustar-se 

(Feedback) e vê a organização como um todo. O sistema aberto e vivo inclui conceitos 

fundamentais como: estrutura; função; diferenciação e integração. As funções 

especializadas são diferenciadas, mas de modo a manter a unidade entre as partes. É no 

contexto desta metáfora biológica que se fala dos ciclos de vida das organizações e no seu 

fim último, a sobrevivência. A metáfora orgânica é adaptada a condições instáveis quando 

surgem problemas novos e desconhecidos, que não podem ser cortados e distribuídos pelos 

especialistas447. Ajusta-se, por isso, esta metáfora à análise de um mundo global e de 

ameaças imprevisíveis, como é o actual e o que se avizinha. 

 

Diremos como Robert Clark (2004) que “descrever eventos passados não é análise 

de informações é história”448 e o que é exigido ao analista de informações é que faça 

previsões. Tendo por base o atrás exposto, cumpre referir que nos fomos apercebendo, ao 

longo da nossa vida profissional, que há uma imensa incompreensão entre os que estudam 

humanidades e os que estudam ciências. Desde o primeiro momento em que constatámos 

tal facto empiricamente que levantámos a hipótese dessa ser uma das razões pelas quais o 

acervo de conhecimento alcançado pela humanidade não se traduzir numa melhoria 

imediata das formas de organizar a sociedade e, consequentemente, de melhorar a vida dos 

homens em geral, preparando-os para o futuro. Tanto mais que o futuro, hoje, nos entra pelo 

presente, dada a aceleração dos factos. Daí nos termos, desde então, dedicado a ler, 
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sobretudo na última década, livros sobre a ciência e as suas descobertas. Deparámo-nos 

então com a ideia de vários cientistas de que o mundo seria melhor se fosse governado por 

uma cientocracia. Quando expusemos a nossa ideia ao orientador desta tese, ele com a 

sua genialidade não ficou nada surpreendido e remeteu-nos para uma meditação sua sobre 

o tema na qual se refere a diversos autores449.  

 

A incerteza entre as duas culturas é o título da referida meditação que começa com 

Hannah Arendt: “o essencial é que a ciência moderna - pouco importam as suas origens e 

objectivos iniciais – mudou e reconstruiu tão radicalmente o mundo no qual vivemos que se 

poderia objectar que o profano e o humanista, continuando a confiar no seu senso comum e 

a comunicar na linguagem de todos os dias, perderam o contacto com a realidade”. Queria 

esta pensadora criar um novo modelo universitário mundial que conciliasse as ciências e as 

humanidades. Para ela, o desembarque na Lua, assinalando a conquista do espaço pelo 

homem, implicava a “renúncia a uma visão do mundo antropocêntrico ou geocêntrico” e 

também “uma eliminação radical de todos os elementos e princípios antropomórficos vindos 

do mundo oferecido aos cinco sentidos do homem ou das categorias inerentes ao seu 

espírito”, o mundo das aparências, mas não do que se esconde atrás das mesmas (como se 

pretendesse compreender uma árvore sem ter em conta as raízes). 

 

C.P. Snow retomou o tema, cinco anos depois, numa conferência proferida em 1959, 

na Cambridge University, “The two cultures”. Quando lemos o que autor disse revimo-nos 

completamente no que também já tínhamos sentido: “Aconteceu-me frequentemente 

partilhar literalmente o meu tempo entre cientistas, com os quais trabalhava durante o dia, e 

os confrades “das letras”, na companhia dos quais passava a soirée e a noite… Tinha, com 

efeito, perpetuamente o sentimento de oscilar entre dois grupos humanos, de inteligência 

comparável, de raça idêntica, de origens sociais relativamente próximas, tendo rendimentos 

iguais - entre os quais toda a comunicação estava praticamente cortada e que, no plano 

intelectual, moral e psicológico, tinham tão pouco em comum que se tinha a impressão, 

vinda de Burlington House ou de South Kensington à Chelsea de atravessar um oceano. 

Como sobressaía Snow, se no processo político não se toma em consideração as 

potencialidades da ciência isso pode ser extremamente perigoso.” Acrescento que, volvidos 

mais de cinquenta anos, a sua análise é, ainda mais acutilante porque é a nossa 

sobrevivência enquanto espécie que está em causa. 
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O professor Adriano Moreira sublinha, neste contexto, “que a perspectiva do poder 

político, sempre atento à conquista, exercício, e manutenção das suas capacidades é uma 

variável importante da alegada distância entre as duas culturas.” O político tem receio da 

prospectiva, “nascida e orientada por convergência entre as duas culturas…”. Esta 

inquietação, chama-lhe Adriano Moreira, o complexo de Savonarola450, traduz-se no receio 

de cada Estado de perder o poder. Nesta senda inscreve-se também Eduard D. Wilson com 

“Consilience - The Unity of Knowledge”. Este biólogo, vencedor do prémio Pulitzer, 

considerado uma das vinte cinco pessoas mais influentes do séc. XX, alerta para os riscos 

da atomização profissional, que impede a unificação do conhecimento, propondo a 

consiliência entre as ciências naturais e as ciências sociais. Só assim a humanidade estará 

preparada com a capacidade analítica e de previsão para enfrentar os muitos desafios. 

 

Nuno Rogeiro, no seu livro “Política”451, discorre também sobre o tema com o título: 

“ciências sociais e ciências naturais: que teoria de apartamento?” “A ideia de “ciência de 

natureza” parte ainda de um duplo pressuposto: que há uma natureza estranha ao homem, 

inscrita numa espécie de ordem supra-social, e que o observador se limita a decifrar os seus 

indícios e relações; que o homem pode dominar a natureza através da instrumentação 

técnica, capturando laboratorialmente os seus fenómenos, medindo as suas manifestações 

e até prevendo as suas tendências”. São cada vez mais os cientistas que apelam à 

interdisciplinaridade entre ambas as culturas. Também James H. Fowler e Darren 

Schreiber452 nos chamam a atenção para o facto de nos últimos 50 anos biólogos terem 

acumulado imenso saber sobre as funções cerebrais e a sua base genética, ao mesmo 

tempo que cientistas políticos intensificaram o estudo dos efeitos das instituições e do 

ambiente social nos comportamentos e atitudes políticas de massas. Contudo, estes 

campos separados de investigações têm limitações inerentes que só podem ser resolvidas 

pela colaboração interdisciplinar.  

 

Advogam, em consequência, o trabalho conjunto de biólogos e cientistas políticos 

(biopolítica) para se avançar no sentido de uma nova ciência da natureza humana. referem 

estes autores diversos estudos que sugerem que factores hereditários interferem no 

comportamento político. Experiências similares em comportamentos económicos indicam o 

factor hereditariedade como fundamental: no altruísmo; no regateio; na atitude em relação 
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ao risco. E que a variação nestes traços tem um papel fundamental no comportamento 

político.  

Estes autores afirmam que são seguidores de Aristóteles quando referiu que o 

“homem é por natureza um animal político”. Esta sua abordagem deu origem à 

genopolítica, tendo mesmo os autores indicado os genes (ambos conhecidos pelo seu 

papel na regulação da serotonina) que explicam o porquê de algumas pessoas irem votar e 

outras não. A genopolitica é o estudo dos genes que influenciam a personalidade de uma 

pessoa e as suas estratégias cognitivas, as quais por seu turno afectam o seu 

comportamento político e o seu outlook. Combina a biologia e as ciências sociais453.  

 

O professor de neurociência, Colin Blakemore (2011), num artigo da Revista 

Prospect454, refere que apesar de achar a tarefa de governar o mundo algo que nem o atrai 

nem aconselha, dada a reconhecida dificuldade da missão, entende que se ainda sobrarem 

alguns seres humanos no fim deste século, para poder governar o mundo, eles terão 

desafios muito preocupantes. Só para citar alguns: alterações climáticas; aquecimento 

global, falta de água e alimentos; aumento demográfico; novas doenças infecciosas; 

explosão das necessidades energéticas; ameaças ao ecossistema e à biodiversidade. 

Agrupa o que apelida de horrores em torno de três características comuns: todos 

necessitam de uma melhor compreensão; a escala temporal para surgirem soluções 

potenciais é de anos ou décadas, não sendo prioridade dos políticos e das necessidades 

dos votos; e a resolução desses problemas implica visão global, que resulta de estudos 

científicos (com provas e compreensão), mais do que de religião, filosofia, política e ambição 

pessoal.  

 

Na sua opinião, sem ciência não estaríamos alerta para a maior parte das ameaças 

que actualmente enfrentamos, nem teríamos know how para as combater. Exemplifica com 

o buraco de ozono e suas consequências, que não conheceríamos se não soubéssemos da 

existência do ozono e do que faz e dos produtos que usamos e que o destroem. Num 

mundo de complexidade crescente e de ameaças assimétricas impõe-se ao analista de 

intelligence manter o avanço intelectual na forma como encara e analisa os fenómenos 

políticos. O verdadeiro nicho de mercado da intelligence não está na quantidade de 

informação que pode obter através de fontes, mas na forma como capta e entende essa 

realidade. O analista constrói a sua própria versão da realidade com base na informação 

percepcionada pelos sentidos e no processo mental complexo que determina o tipo de 
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informação que nos chama a atenção, como a organizamos e que significado lhe atribuímos. 

Tudo isto é influenciado pela nossa experiência passada, educação, valores culturais, 

normas organizativas e pela própria informação específica recebida. Os analistas são como 

as lentes de uma máquina fotográfica e as lentes quando não ajustadas podem distorcer as 

imagens (modelos mentais). Por isso, o que se exige ao analista é que desafie os seus 

modelos mentais e analíticos permanentemente. O dia-a-dia da burocracia conduz-nos para 

comportamentos de conformismo. As novas ideias são imprescindíveis. “As mentes são 

como os pára-quedas, só funcionam quando estão abertas”. 

 

III.2. - A INTELIGÊNCIA DOS ESTADOS DEVE COMEÇAR A SER CULTIVADA 

DESDE CEDO NA “ESCOLA” 

 

Os Estados, para além do território e do poder político, são constituídos por aquilo a 

que se convencionou chamar povo. Quando reflectimos sobre o futuro dos Estados fazemo-

lo na perspectiva dos que detêm o poder político, dos decisores políticos, e daqueles que 

contribuem para a tomada de decisão, sem deixar de tomar em consideração as pessoas 

em geral. Sem ter consciência de quem são estas pessoas será difícil influenciar o futuro. 

Em cada momento presente, em qualquer parte do mundo, confluem várias gerações. 

Actualmente, a diferença entre elas é acentuada pela rapidez das alterações tecnológicas 

que nos vão condicionando a todos, mas de forma e intensidade diversas. À chamada 

geração dos “baby boomers”, idealista e individualista (os quais têm 50 ou 60 anos), 

sucedeu a “geração X”, pragmática, céptica, eclética e comunitária (os que têm 30 e 40 

anos) e à qual se sucede hoje a geração “milénio” ou “Y” (15 a 25 anos), que é uma geração 

digital e que acredita no seu poder para mudar o mundo455. 

 

Nos dias de hoje, a cultura de conexão (connection culture) é uma cultura de 

comunicação de massas, que por sua vez gera colaboração em massa. É a geração das 

Nintendo e das “Wii” que, em inglês, se lê “we”, que significa nós. É necessário colocar o 

próprio Estado com esta mentalidade digital (digital mindset) porque é a tecnologia que está 

e vai ditar as regras. Barack Obama foi o primeiro líder político a entender o colectivismo 

viral456. “Yes, we can” é a campanha mais viral. O Estado que pensa no futuro tem que dar 

atenção à geração millenium, da moeda do e-Bay (confiança), do capitalismo sustentado, da 

“demência digital”, da cybertribo, onde há espaço para os robots “Paro” (bonecos japoneses) 
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que são preferidos a enfermeiros. É necessária uma narrativa diferente, virada para a 

cultura da inovação, das ideias, do futuro colaborativo.  

 

É necessário que nos preparemos para estas alterações e para as repercussões 

sociais da evolução tecnológica e isso terá que passar pela alteração do sistema educativo. 

Como veremos no capítulo seguinte, teremos que ultrapassar as barreiras entre as actuais 

disciplinas já que quem estuda biotecnologia ou ciência computacional tem poucos 

instrumentos para aplicar a outros campos457. Isto implica a reorganização dos programas 

das universidades de forma a reflectirem a alteração da natureza dos estudos técnicos e 

para treinar melhor a força de trabalho para o futuro. “Os sistemas educativos formais, 

apesar de terem sofrido grandes transformações, não se apresentaram com o ritmo, 

direcção, quantidade e qualidade de acções adequadas ao dinamismo das transformações 

da ciência, da técnica, da economia, da política, do crescimento demográfico e das 

transformações sociais. São, assim, flagrantes as consequências resultantes dessa 

inadequação e que se traduzem na disparidade marcante entre programas de ensino e a 

evolução rápida do conhecimento; no desfasamento entre o ensino e a formação prática 

necessária ao mundo do trabalho; no desequilíbrio e desactualização entre o ensino e a 

procura de mão-de-obra qualificada suscitada pelas mudanças no sector económico”458. 

 

A desadequação do sistema educativo relativamente ao mundo real, em constante 

mutação, gera uma “base social” fragilizada para ajudar a responder a novos desafios. A 

escola faz ou deve fazer parte da solução para os problemas que enfrentamos, já que é uma 

organização social muito importante. Na história pessoal de cada um de nós, a escola, 

principalmente nos primeiros anos, tem um papel fundamental, quase estruturante do que 

vamos ser. A educação, como subsistema social, está sujeita às mudanças do sistema na 

sua globalidade, mas, mais do que isso, deve ser actor de mudança na preparação da 

sociedade para enfrentar os constantes desafios. “A educação é a acção exercida pelas 

gerações adultas sobre as que não se encontram amadurecidas para a vida social. Ela tem 

por objectivo suscitar e desenvolver na criança um certo número de condições físicas, 

intelectuais e morais que dela reclamam, seja a sociedade política no seu conjunto, seja o 

meio social a que se destina particularmente”459. 
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Os discursos e políticas educativas dos anos 60 e 70, em Portugal, foram marcados 

pela questão da reforma e do sistema educativo. Assentava-se na ideia de que a educação 

prestaria um contributo decisivo para o desenvolvimento económico do país e consequente 

melhoria da realidade social460. “Mas, reconhecer-se à educação um papel-chave na 

modelação do futuro em termos de desenvolvimento, equilíbrio social, coexistência 

internacional e espírito de solidariedade, não basta. É necessária vontade política para 

mobilizar meios, ultrapassar resistências e provocar mudanças”461. Daí que consideremos 

que a inteligência dos Estados deve começar a ser cultivada desde cedo na “Escola”, 

porque sem educação esclarecida não há Estado inteligente. 

 

A importância da educação na construção do futuro ressalta da United Nations 

Academic Impact Initiative (UNAI), que aposta na motivação dos estudantes para 

aprenderem a pensar globalmente (globally-minded). Esta é, aliás, a única forma de 

enfrentar os novos problemas globais da comunidade internacional462. E “se é verdade que 

ninguém se forma unicamente pelos seus meios, não é menos verdade que ninguém é 

formado por um dispositivo, por uma instituição, ou por quem quer que seja”463. O Relatório 

Faure de 1972, no contexto da formação dos professores, “Aprender a Ser”464 apontava três 

pressupostos essenciais na perspectiva da educação permanente ou contínua:  

 

 Prepararmo-nos para elaborar ao longo de toda a vida um saber em constante 

evolução, aprendendo a ser; 

 Só apreendendo constantemente estamos em consonância com a vida; 

 A educação tem lugar em todas as idades da vida e em qualquer circunstância da 

existência, ultrapassando os limites das instituições, dos programas e dos métodos. 

 

A escola pode e deve ser uma unidade de mudança465. É de extrema importância a 

inovação dentro da Escola, como motor de mudança. Se queremos contribuir para projectar 

o país e dotar-nos de condições para sobreviver, teremos obrigatoriamente que começar 

pela Escola466. 
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Já há alguns exemplos da revolução do paradigma educativo de que é exemplo a 

Khan Academy467, um projecto de educação gratuito (e-learning), global, holístico com mais 

de 170 milhoes de lições difundidas, que apresenta interessantes instrumentos para 

caminhar no sentido do conhecimento. O map of knowledge, por exemplo, é um instrumento 

que permite ir vendo o conhecimento que se vai adquirindo nas diversas áreas, de uma 

forma graficamente acessível para ter uma ideia global da evolução educativa de cada um. 

O sistema de badges, ou recompensas por um certo número de lições incentiva à 

diversificação do saber. A propósito da importância da educação como motor para 

transformar as relações entre Estados e com ela ajudar a Humanidade a salvar-se da 

extinção, encontrámos o interessante discurso do economista e político Lyndon H. 

LaRouche, num seminário no Lebedev Institute de Moscovo, em 27 de Julho de 2001468. O 

seu discurso assentou sobretudo na teoria de V. I. Vernadsky sobre a transformação da 

biosfera e na demonstração de que devemos aplicar o método das ciências exactas às 

ciências sociais, exactamente o propósito desse seminário.  

 

Ficámos muito entusiasmados com a ideia por concordarmos com ela e mais uma 

vez surpreendidos com o repetido facto daquilo que pensamos ter já sido pensado por 

outros e não ser fácil sabê-lo à partida. Também sobreveio, de novo, a consciência de que 

nada estará definitivamente acabado e que as nossas teses nunca são um produto 

acabado, mas algo dinâmico porque a realidade também o é, e o mesmo se passa 

connosco. Tomemos, então, o que neste seminário foi dito sobre educação. Cada novo ser 

humano que nasce tem a capacidade potencial de fazer descobertas fundamentais, 

incluindo morais, que podem beneficiar toda a humanidade. Demora cerca de vinte e cinco 

anos até esse novo ser humano atingir a maturidade, não só biológica mas também 

cognitiva. Por esta última entende-se a melhor mente científica, artistas, descobridores, 

criativos e performers.  

 

Estes são os diamantes de uma sociedade. Assim, a primeira coisa que uma 

sociedade tem que ter é uma situação educacional e familiar que leve a crescimento maduro 

destas pessoas, para que desenvolvam o seu potencial cognitivo. O fundamental não é ler 

fórmulas num texto, mas levar a criança a tomar conhecimento de importantes descobertas 

                                                 
467

 “A free world-class education for anyone anywhere. The Khan Academy is an organization on a 
mission. We're a not-for-profit with the goal of changing education for the better by providing a free world-class 
education to anyone anywhere. All of the site's resources are available to anyone. It doesn't matter if you are a 
student, teacher, home-schooler, principal, adult returning to the classroom after 20 years, or a friendly alien just 
trying to get a leg up in earthly biology. The Khan Academy's materials and resources are available to you 
completely free of charge.” 

468
 “La Rouche Adresses Lebedev Institute in Moscow”, http:// www.21stcenturysciencetech.com/articles/ 

LaRo_Veradsky.html. 



Helena Cristina Rêgo                                                                                                            A Inteligência dos Estados  

252 
 

científicas que foram feitas antes dela. De acordo com Vernadsky, as pessoas não devem 

ser educadas como se treina um animal, mas sim ensinar-lhes a história das grandes 

descobertas científicas, a chamada educação humanista clássica, para que ela sinta a 

pertença à humanidade. O importante é que a criança entenda aquilo que marca a 

diferença entre os grandes homens, cientistas, líderes políticos e todos os homens 

comuns. Os grandes homens pensaram nas gerações futuras. Vernadsky refere o 

contributo de cada indivíduo para a sociedade, a contribuição cognitiva, noética. Precisamos 

de um sistema educativo, mas acima de tudo de uma política educativa. Temos que fazer 

para a noosfera o que Vernadsky fez para a biosfera. Ele pegou na história geológica do 

planeta para demonstrar a biosfera. 

 

No seminário em apreço, La Rouche propõe uma mudança na forma de organizar a 

economia, começando pela educação, defendendo uma interrelação entre a universidade, o 

sistema educativo, os laboratórios científicos, a produção de tecnologia, manufactura e 

design de produtos, de uma forma contínua, num processo bem organizado. Defendeu esta 

ideia como uma missão, algo que deve contagiar os outros e inspirá-los a fazer coisas que 

eles pensam que não conseguem fazer, mas que conseguem afinal. 

 

III.3. - EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

De 1965 a 1973 estávamos na era da cartografia complexa dos atlas multicor, 

nacionais e regionais. Em muitas disciplinas o mapa tornou-se a melhor “memória artificial”, 

o melhor suporte para melhorar a nossa percepção. Os gráficos e a semiologia dos gráficos 

(estudo dos gráficos como um sistema de sinais) são hoje aplicados nas artes e em 

pedagogia469. “Learning by graphics is no doubt one of the best answers to the pointed and 

universal problem of educational renewal and to the question of the role of the computer in 

the classroom”470. Responder a uma dada questão envolve: 

i. Uma identificação, numa dada data (um input); 

ii. Percepção duma correspondência entre os componentes; 

iii. Uma identificação-resposta (output). 

 

Isto significa que o olho pode isolar a informação “input” de todo o resto da 

informação e “durante um instante de percepção” ver apenas certas correspondências e não 
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todas as outras – o que se chama selecção visual. A forma visual com significado 

perceptível no instante mínimo de visão chama-se imagem. As construções mais 

eficientes são aquelas em que qualquer questão, seja qual for o seu tipo, pode ser 

respondida num único instante de percepção numa imagem única. A imagem não se 

confunde com a figura, que é uma unidade ilusória definida pela folha de papel, pelo 

contorno, ou pela fronteira geográfica. Também difere das construções figurativas que são 

menos eficientes e implicam maior esforço cerebral. Uma imagem só representa três 

componentes ou variáveis, pelo que para certas questões podem ser necessárias várias 

imagens ou vários instantes de percepção. 

 

Seja qual for o futuro, é necessário, educação e visão. Esta é uma observação 

de extrema importância. Educação é a peça central de todo o processo dinâmico da 

evolução da política internacional. Treinar uma nova geração de líderes é vital para a 

construção e sucesso de uma nova ordem mundial. As universidades terão que ensinar as 

pessoas sobre as transformações internacionais, dada a rapidez com que elas se sucedem 

e o alto impacto nas nossas vidas e na alteração das condições nacionais. Para lá do 

desafio da interpretação dos eventos em curso, os educadores têm “a obrigação de 

começar a escrever a história do futuro”. Temos que educá-los para saber 

antecipadamente as nossas fraquezas, designadamente nacionais, perante os futuros 

possíveis e exercitar esse tipo de raciocínio de reflexão, de perceber no passado 

recente e no presente o que não funcionou e porque não funcionou. E a melhor 

abordagem para o fazer é a interdisciplinaridade471.  

 

Poucos professores estão educados em duas ou mais disciplinas e pior, a 

especialização impede-nos de compreender algumas causas de fenómenos, porque não as 

estudámos. E não podemos ignorar a gravidade deste saber espartilhado quando queremos 

reflectir sobre política mundial. A interculturalidade deve também estar presente nas salas 

de aula porque cada cultura responde de uma maneira própria a um mesmo desafio. Isto é 

particularmente importante quando os desafios que se nos colocam são desafios para a 

humanidade e quando a globalização nos transformou em aldeia global. Vivemos numa era 

de consciência global472. 
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No sentido que defendemos a ideia de educação, que possa efectivamente produzir 

conhecimento, em ABRIL de 2013 foram publicados os “Next generation science 

standards”,473 nos EUA, que descrevem a nova visão para a ciência, como corpo do 

conhecimento em constante ligação com a realidade. Assentes em três dimensões 

principais e ideias, práticas, conceitos transversais e disciplinares (centrais) nucleares, 

pretendem dar ênfase à clarificação da utilidade da ciência, tecnologia, engenharia e 

matemática (STEM) para a vida do dia-a-dia. Daí que se fale de práticas e não “perfis” 

(practices vs skills) para fazer sobressair a necessidade na investigação científica não só 

dos skills, mas do conhecimento específico de cada prática. (cognitiva, social e física). 

 

Os conceitos transversais ou “crosscuting concepts” têm aplicação em todos os 

domínios da ciência. Estes conceitos incluem: tendências; semelhança e diversidade; causa 

e efeito; escala, proporção e quantidade; sistemas e modelos de sistemas; energia e 

matéria; estrutura e função; e estabilidade e mudança. Este programa enfatiza a 

necessidade de tornar estes conceitos explícitos para os estudantes porque eles fornecem 

um esquema organizacional para interrelacionar o conhecimento dos vários campos 

científicos numa visão científica e coerente do mundo. A ideia de disciplinas nucleares 

traduz a preocupação pela escolha dos aspectos mais importantes da Ciência. Para serem 

consideradas nucleares, as ideias têm que preencher dois dos seguintes critérios, ou 

idealmente os quatro: 

 

 Ter uma vasta importância transversalmente às várias disciplinas de ciências ou 

engenharias ou ser um “key organizing concept” duma disciplina. 

 Fornecer uma ferramenta-chave (key tool) para compreender ou investigar ideias 

mais complexas e resolver problemas. 

 Estar relacionada com os interesses e experiências de vida dos estudantes ou ligada 

a preocupações pessoais ou da sociedade que requerem conhecimento científico ou 

tecnológico. 

 Ser ensinável e “estudável” em diversos graus e níveis crescentes de profundidade e 

sofisticação. 

 

 “A educação é um dos principais motores do desenvolvimento social e económico 

das sociedades.”474 Por definição o sistema educativo está em constante mutação, 
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acompanhando as necessidades educativas da sua população, sejam elas a erradicação do 

analfabetismo ou a promoção da maior competitividade económica. Um bom sistema 

educativo acompanha a evolução da sociedade. “A escola, que sempre foi pensada para 

preparar os jovens para os desafios do futuro, enfrenta agora a dificuldade de antecipar 

quais são esses desafios, sabendo-se que estes serão, certamente, em quase tudo 

diferentes dos do passado. A evolução das sociedades industriais para as sociedades do 

conhecimento e, hoje em alguns casos, para sociedades de criatividade, tem levado nas 

últimas décadas os países mais desenvolvidos a promover reformas nos seus sistemas de 

ensino, com vista a oferecer a pais e alunos uma maior diversidade de ofertas educativas.”. 

 

Acreditamos que na educação o caminho é a consiliência e como Edward Wilson, 

pensamos que todo o analista deve saber responder à seguinte questão: qual é a relação 

entre ciências e humanidades e que importância tem isso para a melhor compreensão do 

mundo e das ameaças que teremos que enfrentar. Num mundo globalizado, de mudanças e 

crises constantes devemos necessário estar preparados para compreender o que nos rodeia 

e antecipar acções dos outros, que possam ter efeitos negativos sobre nós. É necessário 

antecipar ameaças e oportunidades e todos temos que ter essa noção, essa “fotografia”. A 

educação é fundamental para tornar as pessoas mais conscientes do mundo que as rodeia 

e das ameaças que poderão enfrentar e, como tal, mais preparadas para o pior. A educação 

é antes de mais necessária para que o sistema educativo se adapte ao novo mundo das 

tecnologias convergentes e ultrapasse o espartilho das disciplinas, focando-se na 

interdisciplinaridade, e para preparar a força de trabalho para o futuro que se anuncia 

silenciosamente. 

Como refere Savater, “ reflectir sobre a finalidade do ensino é pensar sobre o destino 

do homem e sobre o lugar do humano na natureza.”475 
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“O ser humano não está programado por natureza para cumprir determinadas 

funções, tendo que as eleger ele próprio. A isso chama-se liberdade, que significa que não 

temos os nossos objectivos biológicos e zoológicos determinados de uma maneira fixa como 

o resto dos animais, mas antes uma gama de possibilidades de entre as quais podemos 

escolher. E é essa ausência de obrigação de ir por aqui ou por ali que gera a angústia 

perante o vazio da liberdade, que corresponde também ao vazio da morte que 

pressentimos.” 

 

Soren Kierkegaard476 

 

“O futuro construído, grandemente diferente de todas as previsões, e que os 

demónios interiores abalaram, conduz agora os ocidentais à condição de estarem obrigados 

a identificarem-se perante o mundo pelo património imaterial, a cuidarem da sua segurança 

sem falhas e não da sua agressividade sem limites, e finalmente a conseguirem colocar o 

diálogo no lugar do combate, o direito no lugar da força e a ética na presidência da ordem 

mundial. Portugal estará no grupo dos que decidiram assumir a responsabilidade que lhe 

cabe nesse património”. 

 

Adriano Moreira477  

 

 

Iniciámos este trabalho com uma questão fundamental: enquanto analistas de 

informações, como podemos ajudar o Estado a escolher a forma mais adequada para lidar 

com as actuais ameaças que se colocam à sua segurança e à sua sobrevivência. O 

problema encontrado foi então o de saber como pensar sobre o futuro para abranger 

ameaças ainda não visíveis e normalmente não colocadas numa reflexão mais tradicional. 

Afinal qual a abordagem que deve nortear o analista de intelligence para dar um contributo 

eficaz na definição da grande estratégia do Estado.478 A questão surgiu naturalmente, pelo 

facto de exercermos essa profissão há 26 anos e sentirmos, ao longo da nossa vida 

profissional uma séria de dificuldades resultantes de algumas imagens pré-concebidas 
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 Kierkegaard, Soren. (2010). O Conceito de Angústia. Editora Vozes. 
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 Moreira, Adriano. “A Incerteza entre as Duas Culturas”. Academia de Ciências de Lisboa – Classe de 
Letras, Lisboa (2009). 
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 Tomamos aqui a acepção do General Beauffre, como referida por Couto, Abel Cabral, em Estratégia. 
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sobre o mundo da intelligence, ou mesmo uma falta de conhecimento sobre o mesmo, 

dependendo de cada Estado. 

 

Sentimos que este é um dos grandes desafios que se coloca ao mundo da 

intelligence, em geral, e, em particular, nos Estados em que ainda há um longo caminho a 

percorrer na cultura de intelligence, designadamente fazendo a diferença entre aquilo que é 

segredo e não se pode partilhar e aquilo que não deve ser visto como segredo e, como tal, 

deve ser partilhado em democracia. Referimo-nos à importância da transparência dos 

métodos, ou seja à demonstração das etapas percorridas pelo analista até à chegada à 

conclusão. Só fazendo essa demonstração, como no método científico, se pode permitir 

àquele que vai utilizar a informação ter confiança na mesma. Para lá da importância dos 

relatórios enviados ao decisor político, é necessário alargar o conhecimento das 

metodologias utilizadas, sobretudo da evolução do pensamento crítico, para que, 

entendendo melhor o valor do produto possa utilizá-lo da melhor maneira, evitando perder 

importantes vantagens competitivas com os outros Estados. Muitas das surpresas 

estratégicas enfrentadas pelos Estados resultam dos problemas de compreensão entre a 

intelligence e os políticos. 

 

Saber desenvolver a capacidade de identificar e explorar novas formas de análise, 

ser imaginativo e adaptativo para suportar o decisor político poderá ser a vantagem 

competitiva do século XXI.479 Apesar de sentirmos ser muito difícil exercer a profissão e ao 

mesmo tempo escrever sobre ela, decidimos fazê-lo no contexto do sacerdócio e dos 

sacrifícios inerentes que a profissão coloca, porque acreditamos que só a articulação entre o 

saber fazer e o saber pensar pode resultar em benefício do Estado. Tratámos então de 

pensar qual o primeiro ponto de referência para desenvolver a investigação e sentimos que 

o Estado seria um bom ponto de partida, o quadro de referência do analista de informações, 

porque é para o Estado que trabalha. Desde Aristóteles que a maioria dos autores concebe 

o Estado como um tipo de organização social permanente, necessário e, em regra, útil e 

positivo.  

 

A organização do Estado é fundamental para o homem se desenvolver cabalmente, 

se realizar e proteger. Isto apesar do esboroar das soberanias, com a evolução da 

geopolítica e a erosão da concepção estadocentrica do mundo e do Estado territorial. 

Vivemos numa nova geografia, dos fluxos e não dos territórios e com ameaças 
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transnacionais. Partindo então do núceo, ou seja dos fins do Estado: segurança, justiça e 

bem-estar dos seus cidadãos, fomos procurar entender de que forma este Estado se pode 

adaptar aos novos desafios e garantir a sua sobrevivência. Este Estado está inserido no 

sistema internacional, que deve ser visto como um sistema complexo, de interdependência 

global480, o que significa que é, em certa medida, imprevisível e que a nossa capacidade de 

o controlar é limitada. Os Estados e as ameaças que enfrentam são, também, por sua vez 

sistemas complexos. 

 

Quer o sistema internacional quer as unidades que o compõem são complexos, no 

sentido em que abarcam numerosos elementos independentes, que continuamente 

interagem e espontaneamente se organizam e reorganizam a eles próprios em estruturas 

cada vez mais elaboradas, com o decurso do tempo.  

 

Vimos que a complexidade é caracterizada por: 

 

a) Um grande número de elementos ou agentes semelhantes, mas independentes; 

b) Movimento e respostas persistentes destes elementos relativamente a outros 

agentes; 

c) Adaptabilidade do sistema que se ajusta a novas situações para assegurar a sua 

sobrevivência; 

d) Auto-organização, de modo a que a ordem no sistema se forma espontaneamente; 

e) Regras locais que se aplicam a cada agente; e 

f) Progressão na complexidade, de modo que, com o tempo, o sistema se torna maior 

e mais sofisticado. 

 

Resulta do referido, que o comportamento auto-organizado dos sistemas complexos 

não se pode prever totalmente e não pode ser estudado pela divisão das suas partes, 

porque não se observa o princípio da adição, ou seja, o sistema não é o mero somatório das 

partes. O sistema complexo evolui naturalmente para um estado de auto-organização, com 

um comportamento que oscila entre o caos e a ordem. Apesar do sistema complexo ser 

imprevisível, podemos, através de simulações, determinar os parâmetros de controlo sob os 

quais um sistema entra em comportamento caótico. O comportamento caótico não quer 

significar que a ameaça vai ocorrer, mas sim que dada a imprevisibilidade do sistema, não o 

podemos controlar. Isto significa, em consequência, que os mecanismos que temos para 
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prevenir a ameaça podem falhar e conduzir a resultados também imprevisíveis. Assim, um 

mundo bipolar é menos instável que um mundo multipolar e os Estado democráticos são 

mais pacíficos que os não democráticos.Um mundo em que cada unidade gere a sua 

segurança, é menos estável do que um mundo em que os Estados salvaguardam a sua 

segurança de forma colectiva, ou em aliança de “balance of power”. 

 

Quanto mais forem os parâmetros no qual o caos reina, maior é a instabilidade do 

sistema. Tornou-se clara, para nós, a necessidade de encontrar novas ferramentas para 

quem tem que lidar com esta complexidade, com a qual os decisores políticos e os analistas 

de informações se confrontam. Tratou-se, então, de saber como pode este Estado ser o 

mais inteligente possível, com uma visão o mais abrangente da realidade mundial, para 

melhor se poder posicionar para sobreviver às ameaças emergentes. 

 

Discorremos sobre a importância da intelligence neste desígnio do Estado, 

nomeadamente com o caso português e o exemplo da nossa história, ficando demonstrado 

que nos seus momentos altos, a política foi orientada pelas informações (D. João II). O 

Estado inteligente precisa de pessoas inteligentes, que saibam analisar e compreender a 

realidade, para agir adequadamente sobre ela. A intelligence contribui para tornar o 

processo decisório governamental mais sólido e assente em reflexão, sendo imprescindível 

guiar-nos por um quadro teórico consistente e com metodologias robustas, que contribuam 

para o fortalecimento do Estado. Percebemos que tem que haver interacção entre oficiais de 

informações e decisores políticos, para que haja um suporte à decisão verdadeiramente 

eficaz, quer se trate de informações para auxiliar negociações diplomáticas, que acções 

militares, quer para alertar para as empresas, quer para novos problemas e ameaças que se 

avizinham. 

 

Partindo desta premissa, desenvolvemos o raciocínio em torno da descrição dos 

desafios diários que se colocam ao analista de intelligence, no contexto de todo o processo 

de produção de intelligence, tendo presente o seu papel de suporte do decisor político, seja 

para suportar acções diplomáticas, comerciais ou policiais. Isto com um mundo envolvente 

complexo e muitas vezes com excesso de informação, muito diferente do mundo de há 

umas décadas. Nesse momento, e recorrendo ao próprio conceito/definição de intelligence, 

desenhámos o caminho do analista, algumas vezes corrigido, assente nas seguintes 

premissas principais: 
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1. Tem que ser capaz de memorizar experiências, aprendendo com o passado, 

e, neste sentido, fazer valer todos os conhecimentos adquiridos. 

2. Dada a imprevisibilidade do futuro, tem de usar imaginação para aplicar 

utilmente as experiências e conhecimentos adquiridos. 

3. Resolver os obstáculos que surjam à concretização dos seus fins, com a 

escolha dos processos adequados, o que implica estar a par de todas as evoluções e 

ser flexível e adaptativo. 

4. Evitar erros resultantes dos desvios cognitivos ocorridos nos processos de 

percepção, raciocínio481, uma das causas geradoras de erros nas análises de 

informações. Utilizámos, então, este fio condutor de raciocínio para estruturar o nosso 

trabalho. 

 

Dada a importância de memorizar experiências, aprendendo com o passado, tomámos 

consciência com Arnold Toynbee que todas as civilizações decaíram, excepto a nossa, 

e atentámos nas causas subjacentes ao declínio das mesmas e aos padrões da 

catástrofe, assentes em quatro vectores: 

 Não conseguirem prever um problema antes dele acontecer (previsão); 

 Quando o problema surge, não o detectarem (incompreensão do que vai 

acontencendo e não é visível “o que não sabemos que não sabemos”); 

 Quando o detectam, mas não tentam resolvê-lo; 

 Quando, apesar de o tentarem resolver, não o conseguem. 

 

A constatação de várias civilizações terem colapsado em virtude de não terem 

percepcionado o meio envolvente ou mesmo o limite da capacidade dos seus recursos, 

aponta-nos para a importância de ter consciência de que alguns factores se podem repetir, 

(como a escassez de recursos), a importância de saber pensar o futuro, para poder 

antecipar as ameaças, e estar preparados para as enfrentar. Todos os fins de civilizações 

têm em comum a incapacidade dos governos prosseguirem a sua missão principal de 

manter e salvar a sociedade de ataques internos e externos à sua integridade. Muitos 

filósofos viram os ciclos de ascensão e queda em termos dos atributos pessoais da 

cidadania ou de seus líderes, como Políbio. Na sua fórmula mais simples, talvez redutora, 

refere-se que as pessoas ou governantes engordaram e tornaram-se complacentes em 

consequência do sucesso ou que este conduziu a ambições imperiais ou excesso de 

confiança que ultrapassou as suas capacidades. 
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Eventos disruptivos, como tremores de terra, vulcões, crises financeiras e revoluções 

políticas desestabilizam os Estados, tendo efeitos muito além do seu ponto de origem. 

Enquanto no passado recente este tipo de eventos era relativamente raro, parece poder 

aumentar a frequência no futuro. Os anos de 2010 e 2011 demonstraram-nos isso. Há 

autores que chamam a estes eventos “High impact low probability” e outros “future global 

shocks”. A globalização, aumentando as interconexões globais geradas pela integração 

económica aumenta a propagação dos riscos de um evento pelo mundo. São necessários 

instrumentos adequados para nos prepararmos para os chamados “future global shocks”, 

sobretudo para conseguir compreender a extensão dos impactos desses eventos.  

 

O analista tem que ter consciências dos desafios que se colocam a segurança dos 

Estados e ser imaginativo/criativo para responder à imprevisibilidade do futuro, sendo 

necessário um um esforço constante de actualização nas mais diversas áreas. Os avanços 

tecnológicos constituem uma verdadeira revolução para toda a intelligence na forma de 

desenvolver o seu trabalho. Revolução, porque coloca novas ameaças, porque nos inunda 

de excesso de informação, porque nos dá ferramentas para desenvolver o trabalho, as 

quais, por sua vez, para serem aproveitadas, precisam de ser conhecidas. Novas ameaças 

não tradicionais afectam a segurança nacional no século XXI, a qual tem de ser encarada 

como uma segurança de soma múltipla. Uma segurança global que inclui cinco dimensões: 

segurança humana, ambiental, nacional, transanacional e transcultural. 

 

Atentámos em diversos fenómenos que vão alterar o equilíbrio de poder dos 

Estados, desde as crises resultantes dos problemas ambientais, passando pelas questões 

demográficas, escassez alimentar, a ascensão dos BRICS, o fim da unipolaridade, o 

impacto dos actores não estatais, as guerras assimétricas, até ao impacto da ciência e 

tecnologia, sobretudo as tecnologias estratégicas emergentes, que têm um enorme 

potencial para alterar a nossa existência (nanotecnologia, biotecnologia, tecnologias de 

informação, a inteligência artificial e a ciência cognitiva). As nossas descobertas científicas e 

a evolução tecnológica condicionam as nossas previsões sobre o futuro e é importante a 

porção do que não sabemos na elaboração destas previsões482. A importância do 

conhecimento da tecnologia mais recente na forma de garantir a segurança 

(cibersegurança) ou de fazer a guerra (a ciberguerra e a nova tecnologia militar, com as 

armas não letais).  
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Pensamos que não é tanto o método das ciências que é relevante importar para 

as humanidades, mas as suas descobertas. É nesse sentido que defendemos a visão 

holística. Procurámos, em última análise, entender se a forma como as sociedades 

humanas se têm organizado, em Estados territoriais, sobreviverá ao impacto da tecnologia 

e à consequente globalização e, especificamente, como será organizada a segurança 

mundial. As chamadas tecnologias estratégicas emergentes (emerging strategic 

technologiesou EST) têm um enorme potencial para alterar o contexto geopolítico e a nossa 

existência. Sem esta tomada de consciencia é difícil fazer previsões de médio ou longo 

prazo que possam ser úteis na definição da estratégia nacional. 

 

Perante a imprevisibilidade o futuro e os inúmeros desafios e obstáculos enfrentados 

pelo analista, este precisa de conseguir escolher os processos/métodos adequados. Isto, 

por sua vez, implica estar a par, como referimos, de todos os avanços tecnológicos e do seu 

impacto nas diversas fases do trabalho de informações. Na última década, passou-se do 

paradigma de análise que assentava na actividade mental de um analista para uma análise 

colaborativa, de grupo. Em Vision 2015: a globally networked and integrated intelligence 

enterprise483 são explicadas as forças motrizes da necessidade desta transição: Crescente 

complexidade dos assuntos internacionais e consequente necessidade de abordagens 

multidisciplinares, na maior parte dos produtos analíticos; a necessidade de partilhar mais 

informação, mais rapidamente, internacionalmente; e a necessidade de identificar e avaliar a 

validade de modelos mentais alternativos. 

 

Ou seja, partindo do princípio que o analista de informações tem que ter presente o 

mapa geopolítico actualizado como guia, como ponto de partida, depois confronta-se com a 

escolha das metodologias a utilizar.É fundamental ter a noção dos factores que a cada 

momento condicionam o poder dos Estados. Da clássica equação de Cline, passando por 

Hans Morgenthau até a fórmulas recentes, oriundas da China e da India foram consideradas 

para nos aproximarmos o mais possível de uma fórmula o mais ajustada possível ao mundo 

em acelerada evolução. Fizémos uma tentativa de definição de áreas fundamentais a tomar 

em consideração na caracterização sumária das capacidades de um Estado, focando-nos 

no Estado português, na realidade geopolítica actual e nas trajectórias futuras. 

 

Perante o quadro no qual o analista vai ter que operar, concluímos pela 

indispensabilidade da interdisciplinaridade para melhor compreender o mundo complexo. 
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Sobretudo a importância da consciência da falibilidade das análises assentes na 

incompletude da parte que não se sabe. A abordagem holística é fundamental na 

capacidade de antecipar e responder a situações imprevistas. Ainda no capítulo dos 

métodos, ficou demonstrada a importância da consiliência ou junção dos dois saberes 

(ciências e humanidades), já que fazer previsões requer a utilização de muitas disciplinas. A 

alteração do paradigma científico das grades curriculares parece-nos incontornável para 

fazer análise de informações. 

 

Depois de revistos os métodos, fomos tentar aplicar ao caso concreto português, 

numa perspectiva de ensaiar uma hipótese de matriz de interdependências, para melhor 

percepcionar ameaças e oportunidades. Já depois de termos feito a maior parte da 

investigação, fomos tendo cada vez mais a certeza da importância de conhecer os métodos 

possíveis para fazer análise de informações, sobretudo tendo em consideração que ela tem 

sempre subjacente pensar sobre o futuro, prever e prevenir ameaças. A investigação do 

futuro não é propriamente uma disciplina científica, é um esforço interdisciplinar de 

aproveitamento do potencial antecipatório das diversas disciplinas científicas. 

 

Demo-nos conta de que nem sempre conhecemos todas as invenções e descobertas 

que acabam por vir a ter impacto na vida das pessoas e dos Estados e lembrámo-nos de um 

livro do futuro que lemos no passado, quando fazíamos o mestrado. Na verdade, Alvin 

Toffler acertou quando disse que várias flutuações podiam levar à ruptura do sistema 

internacional ou a uma reorganizaçãodo mesmo. A crise económica que vivemos mostra-

nos o quão interdependentes estamos e como o sistema é imprevisível e não linear. A 

capacidade para pensar, a longo prazo – cenarizar – é uma das características da 

civilização madura, robusta e duradoura. O analista de informações deve treinar e exercer 

essa capacidade. A cenarização é imprescindível para o planeamento estratégico. 

Elencámos vários métodos para a elaboração de cenários, de entre os quais os sistémicos, 

sobre os quais nos detivemos, por entendermos mais consentâneos com o nosso trabalho. 

 

Encontrámos e testámos um, o “complexity manager”, que nos deu uma ajuda para 

compreender e antecipar mudanças em sistemas complexos. Com a sua ajuda, percebemos 

possíveis interacções que devem ser tomadas em consideração, quando analisamos 

sistemas complexos. Incluímos possíveis cenários de futuro para exemplificar, recolhidos de 

diversos autores. Sentimos necessidade de explicar melhor a análise de sistemas 

complexos, como metodologia incontornável para enfrentar novas ameaças, encarando-as 

como sistema de agentes interdependentes e, como tal, complexos. 
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Concluímos que a teoria da complexidade é um instrumento analítico de que Estado 

se deve dotar para se actualizar e adequar às ameaças que tem que enfrentar. Ora os 

modelos tradicionais de análise de intelligence foram concebidos para um mundo muito 

diferente do de hoje, havendo algumas assunções erradas que importa ultrapassar e 

explicar ao decisor político. Só dessa interacção resultarão benefícios para o Estado, 

nomeadamente para português. Passámos revista a diversos autores e chamou-nos à 

atenção o modelo de complexidade contextual de David Snowden, na abordagem da 

intelligence e a metodologia da análise de sistemas complexos, que apontamos como 

caminho para melhorar as soluções para os problemas com que os Estados hoje se 

confrontam. A segurança dos Estados é, hoje, ameaçada por redes globais de terrorismo, 

crime e insurreição, ou seja sistemas complexos de múltiplos agentes interagindo entre si e 

cujas consequências não são lineares. Isto implica respostas assentes em resiliência e 

liderança adaptativa e a necessidade de revisão de alguns conceitos dados como 

adquiridos.  

 

Concluímos que para demonstrarmos as nossas conclusões e para percebermos 

melhor quando confrontados com excesso de informação que há uma nova cartografia, 

associada à arte e à tecnologia, que através do poder da imagem nos dá um mapa fácil, 

visual, para o nosso cérebro. Desenvolvemos toda a investigação com a preocupação que 

sentimos ao longo da nossa vida, de que muitas vezes nos enganamos porque o nosso 

cérebro prega partidas. Hoje, sabe-se muito mais acerca do cérebro, mas nós, analistas de 

informações, nada sabemos, intuímos apenas e confrontamo-nos com o erro humano. E na 

nossa cultura, por oposição à anglo-saxónica, o erro é algo mau. Ora é através do erro que 

se aprende, ouvindo os outros que sabem mais, como o fizemos para construir esta tese. 

Elencámos, então, várias formas de pensamento, usando a taxonomia de Bloom do domínio 

cognitivo, demonstrativa de vários níveis de pensamento, do mais simples para o mais 

elaborado, da informação em bruto para o conhecimento e a sabedoria. Pensar sobre o 

nosso pensamento é uma tarefa fundamental. 

 

Tomar consciência destes processos é fundamental para o analista de informações. 

Ter noção da importância de mudar de perspectiva, quando se analisa uma situação, 

podendo isso alterar o resultado final. Recorremos ao “método dos seis chapéus do 

pensamento” de Edward de Bono, para ilustrar a importância da elasticidade mental. E, por 

fim, na descrição desta verdadeira selva de riscos, em que trabalha o analista, decidimos 

recorrer a um glossário de enviesamentos cognitivos, que constituem padrões de desvio no 

nosso julgamento ou na nossa análise sempre que tiramos conclusões baseadas em 
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factores cognitivos, em detrimento de evidências ou provas. Estes atalhos cognitivos que 

são a nossa salvação para muitas das tarefas que temos que realizar como pessoas, não 

visam ser confiáveis para todas as situações. Como tal, temos que evitar cair neles quando 

fazemos análise de informações. 

 

Terminámos com a resposta possível para a nossa interrogação inicial. O Estado só 

pode preparar-se para os desafios actuais e futuros se for alterado o paradigma do 

conhecimento. Os Estados, através das suas instituições de segurança tendem a estar 

organizados com base no que aconteceu no passado. Contudo, o presente surpreende-nos 

sempre com algo diferente. Breivik, por exemplo, surpreendeu-nos porque os quadros 

mentais estavam construídos para atentados islamistas e não o contrário. Quando o que 

acontece não foi sequer pensado como cenário possível pelas estruturas de segurança, o 

resultado é sempre mais catastrófico e de maior impacto psicológico. Os modelos de 

interpretação da realidade são de extrema importância porque quando estes estão errados 

todo o edifício está errado.  

 

As narrativas são mais fortes do que a história. O terrorismo por exemplo, como a 

generalidade das formas criminosas, é adaptativo, “anda um passo à frente” e foge sempre 

ao esquema montado pelas forças de segurança. É aí, na surpresa, que reside grande parte 

do seu sucesso. É necessário por isso que os Estados se dotem de estruturas mais ágeis 

que possam adaptar-se rapidamente às ameaças, como que em espelho relativamente às 

organizações que combatem. A burocracia institucional é avessa a este tipo de soluções, 

mas a tomada de consciência do problema, o seu diagnóstico é já um passo para a cura. O 

nosso mindmapping tem que ser refeito e auxiliado pela tecnologia. É aliás uma área de 

grande evolução, neste caso positiva, já que permite organizar de forma visualmente 

acessível grandes quantidades de informação. Mudar a forma de fazer as coisas implica 

educação e liderança. Daí que a inteligência dos Estados assente sobretudo na forma como 

educamos os cérebros dos nossos jovens. E neste ponto é conveniente termos consciência 

de quem, nos últimos anos, tem ganho os global education rankings, assentes nos 

Programme for International Student Assessment (PISA). Nestes testes, feitos a alunos de 

15 anos, nas vertentes de leitura, matemática e ciência, foi a China que ganhou em todas as 

valências em 2009. Nos anos anteriores a Finlândia tinha sempre conseguido ganhar num 

dos critérios. 

 

A mudança só pode, assim, operar-se através do sistema educativo e tem que ser 

cultivado desde cedo na escola. A intelligence tem que ajudar neste processo, mas é à 
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Escola que incumbe esse trabalho. Se pudermos contribuir para a articulação entre a teoria 

e a prática, ajudaremos nesse desiderato. Concluímos que tudo isto só se consegue com 

uma alteração do paradigma educativo, transversal a todas as necessidades que foram 

sendo elencadas. A globalização, aumentando as interconexões globais geradas pela 

integração económica aumenta a propagação dos riscos de um evento pelo mundo. São 

necessários instrumentos adequados para nos prepararmos para os chamados “future 

global shocks”, sobretudo para conseguir compreender a extensão dos impactos desses 

eventos. 

 

Um dos princípios comuns da gestão de risco é não esperar que o futuro seja igual 

ao passado, estando conscientes do perigo dos modelos mentais nas avaliações. Os 

modelos de simulação computorizados ajudam a compreender quais as condições e as 

variáveis que tornam as consequências de um evento mais propagáveis e os mapas ou o 

mapeamento de sistemas complexos são úteis na identificação dos “hubs” que promoverão 

a disseminação dos efeitos dos eventos disruptivos484. A visualização da estrutura de um 

sistema complexo e suas interdependências numa só página – num mapa – é da máxima 

importância para os decisores políticos, porque permite desde logo orientá-los para o 

essencial. A tradicional noção de mapas, simplesmente geográficos, deve ser alargada na 

mente dos governantes para melhorar a compreensão dos fenómenos que podem ser vistos 

como sistemas complexos. “The traditional notion of maps as simply geographical should be 

broadened in the minds of policy makers to improve understanding of complex systems”.  

 

Quer pensemos nos think tanks internacionais, quer na reflexão que se faz a nível 

nacional em diversos institutos e universidades, apercebemo-nos que é abundante e rica a 

reflexão, mas que, para lá de ser dispersa, raramente se torna num mecanismo político (em 

termos nacionais). É imprescindível que tal aconteça para que o Estado possa estar 

preparado para os desafios constantes, ou correrá o risco de não cumprir a sua missão, a 

segurança dos seus cidadãos. Isto só acontecerá se for o próprio Estado a promover, a 

suportar e assegurar a continuidade, validação e constante melhoria das reflexões e 

instrumentos utilizados, assim como a realização de testes a esses mecanismos 

securitários. Os Estados que neste momento já têm consciência da mudança de paradigma 

estão já a ajustar os seus conceitos fundamentais orientativos.  

 

                                                 
484

 Vide OCDE, “Future Global Shocks: Improving risk governance”, OCDE (2011), o “Future Global 
Shocks Toolkit”, que discute em detalhe diferentes tipos de mapas e suas vantagens. 
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A adaptabilidade é fundamental para a sobrevivência dos Estados, do mesmo modo 

que o é para a sobrevivência das espécies. Também nestas só sobrevivem as que se vão 

adaptando às alterações do meio ambiente. A importância da visão holística da governação 

relativamente às diversas características dos diferentes tipos de emergências, desastres e 

choques globais é fundamental485. A estratégia para gerir os eventos ou choques globais do 

futuro assenta no reforço das capacidades de governação através de instituições 

internacionais, parcerias e normas, e da construção de uma sociedade resiliente, capaz de 

se adaptar sob condições adversas e de restaurar o sentido de normalidade depois de um 

choque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
485

 OCDE, idem.   
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