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Dentro de considerações estratégicas, táticas e operacionais mais amplas, este estudo           
pretende realizar uma análise das Forças Armadas argentinas, do período subsequente à            
Guerra das Malvinas transcorrendo até a atualidade, especialmente, se focando na           
efetividade militar, pois, nesse quesito, o caso argentino pode ser considerado como um             
modelo. Assim, constituem-se como os principais objetivos da pesquisa, examinar as           
reformas realizadas nas Forças Armadas, averiguar as principais mudanças que          
sucederam, bem como explorar a efetividade militar de forma mais abrangente,           
baseando-se em um diagnóstico holístico. Por meio da abordagem teórica utilizada, a            
estrutura de fractais aplicada à área de defesa, a análise é centrada em três camadas               
principais, instituições de defesa, estrutura das Forças Armadas e forças em teatro de             
operações, assim como nos elementos de cada camada e suas variáveis: elementos de             
alcance das operações militares (doutrina, educação e avaliação), elementos de          
capacidade (estrutura da força, recursos e prontidão) e elementos da missão           
(treinamento e planejamento operacional). Desse modo, a metodologia empregada         
consiste na aplicação da estrutura de fractais nas fases de reforma dos serviços armados              
argentinos. O uso de tal teoria contribui para uma análise sistêmica da Guerra das              
Malvinas e dos posteriores tempos de paz que a Argentina conheceu. No entanto, a              
partir das reformas, no período considerado, supõe-se que houve a redução da            
efetividade militar argentina. Cabe destacar que a relevância desse estudo se constitui            
por avançar nos temas militares, de paz e guerra, segurança e defesa, propondo uma              
abordagem pouco estudada e considerada, em que a efetividade não é medida somente             
por um ângulo – geralmente só o de recursos militares – apresentando múltiplas             
variáveis relacionadas com a efetividade militar para análise e compreensão. Os           
resultados da pesquisa, por fim, indicam as evoluções, progressos, retrocessos e           
mudanças que ocorreram nas Forças Armadas argentinas.  

 

 


