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O conflito irregular assimétrico colombiano estende-se a mais de cinco décadas. Ele oscilou entre períodos 

de fortalecimento dos movimentos subversivos, quando assumiram a produção e comercialização de narcóticos, 

e períodos mais recentes de retomada das ações estatais mais contundentes de repressão, culminando com as 

atuais tratativas para levar a cabo um complexo acordo de paz. 

Este conflito foi palco de uma das mais longas campanhas irregulares contemporâneas. A tradição 

colombiana de violenta relação social profundamente enraizada renovou ao longo de décadas o conflito, o qual 

destacou-se como atores relevantes o Estado Colombiano, notadamente suas Forças Armadas, os inúmeros 

movimentos revolucionários e subversivos, os cartéis de narcotraficantes, as milícias “paramilitares” e, mais 

recentemente, grupos criminosos conhecidos como “Bandas Criminales”. 
A inserção continuada de novas motivações em um ambiente político-social já degradado impulsionou 

esse conflito. Dentre essas motivações, destaca-se a dissociação dos interesses das elites locais com os anseios 

populares, a divergência entre conservadores e liberais, a luta entre o campesinato e as elites rurais, a fragilidade 

e a ausência de um poder central que em muitos momentos se mostrou dilapidado, o banditismo, a militância 

marxista da década de 60 e o incremento de forma exponencial e extremamente rentável da indústria da coca nos 

anos 80. Tudo isso contribuiu para a perpetuação do flagelo colombiano. 

Uma geografia complexa dotada de áreas de difícil penetração e grandes cidades marcadas pelas mazelas 

psicossociais, onde havia uma profunda ausência do poder Central e desigualdades sociais, fez da Colômbia um 

terreno fértil para o surgimento dos grupos subversivos e, depois, de narcotraficantes, que mergulharam o país 

em um prolongado conflito. 

O incremento de novas formas de lutar dos grupos à margem da lei, migrando para a guerra política, 

jurídica e midiática, fez com que o conflito perdurasse, mesmo com as importantes vitórias conseguidas pelas 

Forças Armadas Colombianas no campo militar na primeira década do século XXI. 

A relevância do assunto está relacionada às semelhanças e à estreita ligação entre o Brasil e a Colômbia. 

Durante toda a história do conflito houve inúmeros ensinamentos que podem ser colhidos pelo Exército 

Brasileiro. E, do início dos anos 2000 para cá, os ensinamentos se tornaram mais substanciais para nosso país. 

As ações do governo colombiano, em especial de suas Forças Armadas, foram integradas por medidas 

quantitativas e qualitativas. Por mais que as medidas qualitativas tenham se mostrado mais eficazes, elas 

precisaram ser complementadas pelo aumento do efetivo absoluto das Forças Armadas, que é uma medida 

eminentemente quantitativa. 

Da análise das duas últimas décadas de conflito, percebe-se que se tornou necessário conjugar ações que 

tiveram um caráter bastante repressivo, calcado em ações em força contra o braço armado das ameaças 

assimétricas, com ações que impactaram sobre fatores intangíveis, notadamente políticos. 

Ao se abordar o espectro político do conflito, concluiu-se no estabelecimento de novos indicadores de 

vitória, cujo o ganho de legitimidade perante a opinião pública interna e externa ao país e o aumento da percepção 

de segurança são os verdadeiros centros de gravidade. E para alcançar isso, as Forças Armadas Colombianas, 

com grande proeminência de seu Exército, investiram seus esforços tanto na área operacional como na área de 

ensino. Fazer com que essas duas áreas evoluíssem de mãos dadas foi condição fundamental para a aparente 

evolução do conflito a favor do Estado Colombiano. 

Um exemplo disso foi o esforço em validar as ações das Forças Armadas nos aspectos de respeito aos 

Direitos Humanos, Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) e corretos procedimentos jurídicos. 

Mostrar que a tropa respeita os aspectos jurídicos e os direitos humanos é fundamental no combate moderno. 

Por mais que o conflito colombiano esteja muito intrincado em seu aspecto político, as ações realizadas 

com mais contundência no aspecto militar proporcionaram vantagens que colocaram o Estado Colombiano em 

melhores condições para negociar um tratado de paz. Nesse escopo, a articulação do emprego coordenado da 

inteligência, mobilidade aérea e tropas de operações especiais é uma receita de sucesso que pode ser incorporada 

as ações do Exército Brasileiro, pois temos, nesses aspectos, capacidades semelhantes ao Exército Colombiano. 
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O emprego das Operações Psicológicas, articulada em todos os níveis e alinhada nos mesmos objetivos, 

é um fator preponderante em um conflito assimétrico. Isso foi amplamente vivenciado pela Colômbia, sendo uma 

boa prática que transcende a esfera militar, abarcando também a esfera política do conflito, além de contribuir 

para ganhar legitimidade junto à população e aumentar a sensação de segurança junto à sociedade. 

A adequação e flexibilização das técnicas, táticas e procedimentos empregadas pelas Forças Armadas 

Colombianas, em muitos casos se distanciando de conceitos mais ortodoxos do combate convencional, foram 

importantes para aumentar a sua efetividade face a uma ameaça assimétrica. 

A migração para um conflito político tende a que alguns tenham a percepção de que a guerra que a 

Colômbia não pode perder é a guerra que os militares não podem lutar. Porém, a atuação das Forças Armadas 

Colombianas demonstrou que tudo está interligado, fazendo com que seja determinante para o sucesso neste tipo 

de conflito que todas as expressões de poder nacional trabalhem congregadas. 

Por fim, as medidas adotadas pelas Forças Armadas Colombianas trouxeram vantagens ao Estado, 

diminuindo a influência dos movimentos subversivos e criminosos dentro da Colômbia. Entretanto, o conflito 

ainda está em processo de pacificação. Como o conflito migrou para a sua vertente política, sua complexidade 

tende a prolongá-lo ainda por tempo e intensidade indeterminados. 

 

 


