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Os objetivos específicos da presente investigação consistem em: 1)
compreender de que forma se estrutura a inserção política dos política dos militares no Chile,

especialmente no período de 1970 a
1974. Visamos a análise da elaboração,
por parte da caserna, de uma percepção
sobre a política e buscamos identificar a
existência de um projeto de ingerência
política pelo Exército chileno através da
Doutrina de Segurança Nacional. O
texto apresenta os elementos
constitutivos de uma identidade política
dos militares, a partir da década de
1960, e persegue o desenvolvimento da
temática da Doutrina de Segurança
Nacional, procurando observar as
inflexões sofridas pelo conceito. Assim,
procura-se demonstrar como se deu o
processo de aproximação e

REFERÊNCIAS

compreender de que forma se estrutura a inserção política dos
militares antes e depois do golpe de 1973, buscando as inflexões
sofridas pela mesma no interregno de 1970-74; 2) verificar a
existência de um projeto político concreto de condução direta ou
indireta dos rumos do Estado nacional chileno por parte dos
membros da caserna; 3) analisar a “evolução” (adaptação) que o
conceito de Doutrina de Segurança Nacional sofreu ao longo do
período, bem como verificar a possibilidade de instrumentalização de
um projeto político através da referida doutrina.
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A verificação da existência de um projeto político, instrumentalizado
através da Doutrina de Segurança Nacional, se dará a partir da
análise de artigos contidos nos números referentes ao período de
1970 e 1974 do órgão oficial do Estado Maior do Exército chileno, a
revista Memorial del Ejército de Chile.

processo de aproximação e
distanciamento em relação à política
por parte dos militares, atentando para
a percepção dos mesmos sobre o
cenário nacional e como se estruturou
uma proposta de aporte dessa mesma
doutrina para o desenvolvimento da
nação e o combate ao “flagelo
subversivo”.
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