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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como tema “O Batalhão de Infantaria nos Movimentos 
Retrógrados” onde seu objetivo é analisar e discutir as dinâmicas dos 
fundamentos doutrinários e sua amplitude nas formas de manobra dos 
movimentos retrógrados de um Batalhão de Infantaria como recurso para facilitar 
o desenvolvimento das Técnicas, Táticas e Procedimentos (TTP) nesse tipo de 
operação. A escolha do tema surgiu das necessidades de compreender as 
demandas modernas dos conflitos armados e aliar as nossas capacidades no 
contexto de combinar esforços para cumprir as missões constitucionais e dirimir 
tensões que comprometem a paz. Pretende-se com essa iniciativa lapidar nossas 
ações nas manobras dessa operação sendo subsidiados e amparados pelos 
fundamentos doutrinários do Exército Americano que constante e recentemente 
os empregam em situações de guerra e não guerra, podendo além disso, 
despertar novos objetivos didáticos na formação de qualquer discente. Não se 
pretende ignorar peculiaridades históricas, culturais, geográficas, materiais, 
econômicas e outras. Todo esse arcabouço corrobora para as atuais 
circunstâncias. Assim sendo, esta monografia vem mostrar a congruência entre 
os fundamentos do Exército Brasileiro e Americano e permitir a simbiose interativa 
entre as doutrinas em seus diversos escalões de emprego. 
 
 

Palavras-chave: Técnicas. Táticas. Procedimentos. Fundamentos. Doutrina. 

Infantaria. Movimentos Retrógrados. Brasil. EUA. 



ABSTRACT 

 
 

The present work has as theme "The Infantry Battalion in Retrograde Movements" 
where its objective is to analyze and discuss the dynamics of the doctrinal 
foundations and its amplitude in the ways of maneuvering the retrograde movements 
of an Infantry Battalion as a resource to facilitate the development of Techniques, 
Tatics and Procedures (TTP) in this type of operation. The choice of theme arose 
from the need to understand the modern demands of armed conflicts and combine 
our capabilities in the context of combining efforts to fulfill constitutional missions and 
resolve tensions that compromise peace. The aim of this initiative is to polish our 
actions in the maneuvers of this operation, being subsidized and supported by the 
doctrinal foundations of the American Army that constantly and recently employ them 
in situations of war and non-war, and may, in addition, awaken new didactic 
objectives in the training of any student. It is not intended to ignore historical, cultural, 
geographic, material, economic and other peculiarities. This entire framework 
corroborates the current circumstances. Therefore, this monograph shows the 
congruence between the fundamentals of the Brazilian and American Army and 
allows for an interactive symbiosis between doctrines in their different levels of 
employment. 

 
Key-words: Techniques. Tactics. Procedures. Fundamentals. Doctrine. Infantry. 
Retrograde Movements. Brazil. USA. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Percebendo o militarismo das Forças Armadas como um ativo da 

expressão de Poder Nacional e a Força Terrestre como uma válvula de projeção 

desse poderio, obviamente em conformidade com a Constituição Federal (CF), 

Leis complementares, demais dispositivos das relações políticas com países e o 

Direito Internacional em vigor, tanto na promoção da paz social, da integração 

nacional, do progresso, da democracia, quanto na soberania nacional, na 

garantia da lei e da ordem e das instituições, exige-se da Doutrina Militar e de 

seus Fundamentos constante evolução e aprimoramento. 

Segundo o Sociólogo e Filósofo polonês Zygmunt Bauman1, “houve um 

tempo que os conceitos eram sólidos e a pós-modernidade – século XXI – trouxe 

a fluidez do líquido à vida e à todas as suas ramificações ignorando divisões, 

barreiras e diluindo certezas, crenças e práticas” (BAUMAN, 2016). Diante dessa 

realidade difusa nesse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, inúmeros 

fatores exercem demandas nesse cenário globalizado e abarca a percepção 

sobre as necessidades de preparo e emprego da Força Terrestre. 

Invariavelmente as condicionantes mundiais debruçam-se sobre o 

comportamento da guerra nas suas três dimensões – Dimensão Humana, 

Informacional e a Física – traduzindo uma perspectiva evolutiva continua nos 

campos de batalha e nas teorias dos conflitos. Estudos nomeiam essa evolução 

em gerações: 1ª Geração (emprego da massa, guerra convencional e linear, 

atores estatais e não-estatais); 2ª Geração (Concentração de fogos, guerra 

convencional e linear, atores estatais); 3ª Geração (emprego do 

movimento/manobra, guerra convencional e não linear, atores estatais); 4ª 

Geração (Aplicação de tecnologia e assimetria, guerra irregular, múltiplos atores) 

e 5ª Geração (uso da cyber war e agentes QBRN, guerra informacional, 

psicológica e híbrida, neoparamilitarismo e grupos armados ideologizados). 

                                                 

1 Sociólogo e Filósofo Polonês de etnia Judia, Professor Emérito das Universidades Leeds e Varsóvia e Doutor 

Honoris Causa pela Universidade de Gotemburgo e pela VytautasMagnus University entre outras. Escritor com 

mais de trinta obras publicadas, dentre as quais destacamos Tempos Líquidos. 



12 

 

A realidade operativa dos conflitos modernos envolve militares, forças 

auxiliares e civis de maneira multidimensional integrando todas as expressões do 

poder nacional concentrando múltiplos atores, esforço interagências e 

simultaneidade de operações (Ofensivas, Defensivas, de Cooperação e 

Coordenação com Agências e de Pacificação). 

O Espectro dos Conflitos representa uma escala na qual se visualizam os 
diferentes graus de violência politicamente motivada. Abrange desde a Paz 
Estável, em um extremo, até a situação de Guerra, no outro. Ao longo 
desse espectro, a Paz Instável é a situação na qual ocorre violência 
localizada e limitada, que não comprometa a segurança do Estado como um 
todo; e a Crise, caracterizada por grave ameaça ao Estado cujo nível de 
violência não implique no envolvimento de toda a capacidade militar da 
Nação (contingência limitada) (BRASIL, 2014b, p. 4-1). 

 

 
                Figura 1: Taxonomia da Geração das Guerras 

  Fonte: Lind et  al. 

 

Nesta dinâmica, os Estados Unidos da América (EUA) sempre se 

posicionaram de modo pioneiro tanto na evolução teórica das condicionantes dos 

conflitos como numa inserção prática nos campos de batalha. Sua projeção de força 

e de expressão de poder estão além da sua estatura econômica e da sua 

envergadura de influência global. Sob este prisma, o Exército dos EUA desenvolveu 

o conceito operativo denominado “Multi-Domain Battle” (MDB). Esta moderna 

concepção estabelece os parâmetros e pilares da concepção e da condução das 

operações capazes de descortinar oportunidades de superioridade dominando os 

múltiplos domínios, terrestre, aéreo, marítimo, cyber e sua relação coesa frente ao 

novo perfil das ameaças (Estados Unidos da América, 2017). 
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. 

                       Figura 2: A perspectiva da batalha em múltiplos domínios 
                     Fonte: Brown, 2017 

 

Conforme exposto, é de pretensão ilusória a expectativa de dissociação 

da dinâmica globalizada do mundo e sua conectividade com os conflitos 

armados, fazendo com que o “modus operandi” seja reiteradamente objeto de 

estudos. Para tanto, é necessário reivindicar a legítima intimidade do exercício 

exclusivo da força por parte do Estado e seu Plano Nacional de Defesa (PND), 

4 com as Teorias da Guerra, com os manuais vigentes, Princípios de Guerra, da 

estratégia de emprego das Forças Armadas, a “liquidez do mundo pós-moderno 

e suas ideologias” e as expressões de Poder Nacional (fatores políticos, 

econômicos, militar, psicossocial e científico-tecnológico), para a execução 

moderna das técnicas, táticas e procedimentos bem como das capacidades e 

competências das armas, quadros e serviços da Força Terrestre. 

             Nesse contexto e na pertinência acadêmica presente, percebeu-se que é 

relevante e oportuno analisar a orientação doutrinária a nível tático e, por 

consequência, do emprego das frações operativas nas Operações Básicas – 

sobretudo nas operações defensivas - DO BATALHÃO DE INFANTARIA NOS 

MOVIMENTOS RETRÓGRADOS sob este prisma complexo e notadamente 

contemporâneo. 

Para a plena transformação dessa necessidade e das novas concepções 

em condução de emprego, o Exército Brasileiro (EB) compreende que a Doutrina 

Militar Terrestre (DMT) deve ser permanentemente atualizada em função da 
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evolução da natureza dos conflitos, resultado das mudanças da sociedade e da 

evolução tecnológica (Brasil, EB 20 MF – 10.102 – Doutrina Militar Terrestre). 

O caminho metodológico que orientou as construções dessas reflexões foi 

realizado com base nas publicações bibliográficas doutrinárias do Exército Brasileiro 

e Americano. A proposta fundamental do presente trabalho é demonstrar, pela 

investigação comparativa e descritiva, como este relacionamento doutrinário pode 

objetivar e influenciar novas práticas nas nossas técnicas, táticas e procedimentos. 

Dessa forma, a presente monografia encontra-se estruturada em três 

capítulos:  

O primeiro capítulo intitulado “A congruência dos fundamentos 

doutrinários dos Exércitos Brasileiro e Americano” apresenta os alicerces que 

justificam os parâmetros de emprego e torna plausível e exequível a designação de 

objetivos militares tanto no preparo quanto no emprego da Força Terrestre. Para 

tanto, considera-se a estratégia, os princípios de guerra, os níveis de planejamento e 

os elementos de poder de combate, entre outros. 

O segundo capítulo “os fatores da decisão do comandante tático nas 

operações” enfatizam a metodologia de análise desses múltiplos aspectos como 

concepção relevante que orienta a solução de um problema militar tanto para nossa 

doutrina quanto para a percepção do processo decisório do Exército Americano. 

No terceiro capítulo “Técnicas, Táticas e Procedimentos nos Movimentos 

Retrógrados” o comportamento do trabalho enfoca no elo coordenado e dirigido das 

adaptações às circunstâncias com os processos aplicados repetidas vezes diante 

das circunstâncias prováveis no intuito de prover solução à demanda das operações. 

Ainda neste ponto introdutório é importante salientar que este incentivo 

doutrinário se torna cada vez mais relevante quanto maior for a simpatia e a 

superfície de contato entre a natureza da tropa executante desse tipo de operação e 

suas formas e possibilidades de emprego. É por isso que se percebe a necessidade 

tanto da questão doutrinária, procedimental e dos meios operativos. 

Desta maneira o trabalho procura contribuir e enriquecer a visão doutrinária 

sobre o tema proposto e dar amplitude de consciência diante da realidade evolutiva 
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dos conflitos. Neste sentido, espera-se que este trabalho promova o 

desenvolvimento concreto da capacitação técnica e tática das frações de um 

Batalhão de Infantaria nos Movimentos Retrógrados nas Operações Defensivas de 

nosso Exército.  

1.1 PROBLEMA  

 

Na primeira década do século XXI o Exército Brasileiro esteve empregado 

em vários eventos desportivos de envergadura internacional e em missões da 

Organização das Nações Unidas (ONU) o que se traduziu em uma nova 

consciência situacional das tropas empenhadas e da Força Terrestre. Fruto 

desse emprego recente e do panorama histórico exposto, é incontestável a 

premente demanda de assimilação de novas competências e capacidades no 

contexto operacional moderno dos conflitos para cumprir as missões 

constitucionais. 

Sob tais premissas, é tônico a importância de um estudo pormenorizado 

dos manuais produzidos acerca do tema em voga que normatizam o emprego 

do Batalhão de Infantaria nos movimentos retrógrados. 

Ciente que não pertence ao escopo deste trabalho afirmar como obsoleto 

a doutrina vigente, as experiências assimiladas pelas nossas tropas e as lições 

aprendidas em operações, inclusive de Exércitos de outros países, levar-se-á a 

estudo o emprego do Batalhão de Infantaria no Movimento Retrógrado e sua 

integração moderna, simultânea e/ou sucessiva com as demais funções de 

combate na adoção de melhores linhas de ação. 

Mediante tal conjuntura e calcado no conceito operativo do Exército no 

amplo espectro dos conflitos, levantamos o seguinte problema: Como os 

fundamentos doutrinários utilizados pelo Exército Americano podem aprimorar a 

combinação de táticas, técnicas e procedimentos aplicados no movimento 

retrógrado do Batalhão de Infantaria do nosso Exército na solução de problemas 

militares? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é analisar e discutir as dinâmicas dos 

fundamentos doutrinários e sua amplitude nas formas de manobra dos 

movimentos retrógrados de um Batalhão de Infantaria. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

No intuito de prover subsídios para o resultado esperado, focado no 

objetivo geral, levantou-se objetivos específicos para conduzir e detalhar de 

forma coerente a condução do trabalho: 

1) Detalhar os fundamentos doutrinários de operações defensivas do Exército 

Americano; 

2) Detalhar os fundamentos doutrinários de operações defensivas o Exército 

Brasileiro;                    

3) Identificar os fatores para o planejamento de um movimento retrógrado;  

4) Analisar o movimento retrógrado e suas possibilidades de emprego;  

5) Analisar quais finalidades das formas de manobra do movimento 

retrógrado;  

6) Especificar as finalidades das operações defensivas do Exército 

Brasileiro;  

7) Especificar as finalidades das operações defensivas do Exército 

Brasileiro; 

8) Detalhar as adequações doutrinárias necessárias à inovação os 

fundamentos do Exército Brasileiro;- Especificar as finalidades das operações 

defensivas do Exército Brasileiro; 



17 

 

9) Concluir se os fundamentos doutrinários do Exército Americano que 

constantemente emprega suas tropas em guerra subsidiam o emprego dos 

Batalhões de Infantaria do nosso Exército nos Movimentos Retrógrados. 

                                                                                                                                                                                                                            

1.3 QUESTÃO DE ESTUDO 

 

Em operações militares, os diversos níveis de planejamento (Político, 

Estratégico, Operacional e Tático) determinam quando, onde e como deve ser 

usada a força. Nessa dinâmica, a sinergia dos diversos níveis conduz à 

consecução dos objetivos da missão. 

Após definida o conceito e a forma de atuação, oselementosoperativos se 

valem das suas capacidades, combinando esforços em todos os níveis para dirimir 

as tensões que comprometem a paz.  

Dentro das Operações Básicas Defensivas e particularmente nos movimentos 

retrógrados da arma de Infantaria, repousa a atitude temporária de evitar o combate 

decisivo sob condições desfavoráveis, seja rompendo o contato com o inimigo, seja 

retardando-o a fim de trocar espaço por tempo, evitando sempre empenhar-se em 

ações que possam comprometer a integridade da força (Brasil, C 7-20 – Batalhões 

de Infantaria). 

Para alcançar o objetivo proposto, de acordo com a situação problema 

supramencionada,foilevantadaaseguintehipótese: 

Os fundamentos doutrinários do Exército Brasileiro apresentam-se como 

uma ferramenta eficaz nos campos de batalha, particularmente no emprego do 

Batalhão de Infantaria nos movimentos retrógrados. Seus instrumentos requerem 

modestas adaptações exigidas pelo ambiente operacional moderno e o alinhamento 

de suas ações e manobras podem ser subsidiados e amparados pelos fundamentos 

doutrinários do Exército Americano que constantemente os empregam em situações 

de guerra e não guerra. 
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1.4 METODOLOGIA 

 

O projeto de pesquisa em voga trás como tema “O Batalhão de Infantaria 

nosmovimentosretrógrados”. 

Na intenção de delimitar o tema, este trabalho descreverá as propostas 

bibliográficas e documentais das condicionantes dos fundamentos de emprego 

da força terrestre aliando estes aos fundamentos táticos da doutrina do Exército 

Americano para perceber a possibilidade de imprimir melhorias nas técnicas, 

táticas e nos procedimentos operacionais das formas de manobra dos 

movimentos retrógrados de um Batalhão de Infantaria. 

Numa perspectiva de trazer lucidez e definir capacidades operacionais das 

formas de manobras nos variados ambientes e ante ao planejamento e à ação dos 

executores da manobra, será explorado as formas de manobrado Exército Brasileiro 

diante dos fundamentos doutrinários do Exército Americano buscando dados e 

informações nos manuais vigentes de ambos os países. 

 

1.4.1 Objeto formal de estudo 

 

Este trabalho cientifico discutirá a respeito do emprego de um Batalhão 

de Infantaria nos movimentos retrógrados dentro da conjuntura dos tipos de 

operações defensivas. Apresentar-se-á como variável independente as formas 

de manobra (retraimento, ação retardadora e retirada) e como variável 

dependente as TTP e suas capacidades no escopo dessas operações. 

 

1.4.2 Delineamento da pesquisa 

 

Através de um método de abordagem indutivo e com o procedimento 

comparativo serão realizadas pesquisas documentais e bibliográficas, baseadas 

na leitura, seleção de referencial bibliográfico, análise e discussão de dados. 

A metodologia empregada irá descrever o emprego das manobras, suas 
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finalidades táticas e suas capacidades e limitações no ambiente operacional 

relacionando-as com os princípios legais de elaboração das técnicas, táticas e 

procedimentos. 

 

1.4.3 Procedimentos para revisão da literatura 

 

Para a revisão das bibliografias que abordam e amparam a questão, usou-se 

os manuais de campanha do Exército Brasileiro, manuais de operações e 

manual de fundamentos de ofensiva e defensiva do Exército Americano, 

pesquisas acadêmicas, sítios eletrônicos, buscas no Google Acadêmico e 

demais dispositivos legais que apontam para a normatização do emprego das 

Forças Armadas em Operações.  

 

1.4.4 Procedimentos Metodológicos 

 

Inicialmente será realizada a pesquisa em manuais nacionais e internacionais 

para compor o referencial teórico. Em seguida serão levantados os textos de apoio 

que possuam referências sobre o tema, utilizando sempre os mais atualizados e que 

atendam aos seguintes requisitos: 

a. Critérios de inclusão: 

- manuais de campanha; 

- trabalhos científicos; 

- textos nacionais de comprovada relevância; e 

- manuais internacionais. 

b. Critérios de exclusão: 

- manuais que foram regovados; e 

- textos que tiverem sua fonte duvidosa enão comprovada veracidade. 

 

1.4.5 Instrumento 
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Para dar amplitude e robustez ao trabalho, utilizar-se-á como instrumento 

bibliografias, manuais doutrinários vigentes, trabalhos científicos publicados e 

sítios eletrônicos nacionais e internacionais para trazer ao palco da investigação 

acadêmica a problemática levantada e a ser resolvida. 

Este instrumento abordado trará utilidade na análise e na comparação 

detalhada dos fatores que fundamentam a solução da questão submetida à 

apreciação. 

 

1.4.6 Análise dos Dados 

 

A escrituração dos dados colhidos das fontes bibliográficas, manuais bem 

como dos diversos eixos legais vigentes serão analisados eminentemente de 

forma comparativa evidenciando as competências quantitativas e qualitativas do 

emprego e da abordagem das TTP do Batalhão de Infantaria no Movimento 

Retrógrado. 

Os dados obtidos visam alicerçar uma análise e sua envergadura, expondo 

a atmosfera que deflagrou condicionantes que impuseram ou propiciaram 

qualquer movimento tático organizado para a retaguarda ou para longe do 

inimigo de forma voluntária ou como esquema de manobra com a finalidade de 

desgastar o inimigo ou permitir o emprego da força em outros locais ou reajustar 

dispositivo ou até desengajar-se do inimigo evitando combater em condições 

desfavoráveis, dentre outras possibilidades (Brasil, C 7-20 – Batalhões de 

Infantaria). 

Por sua vez, os produtos obtidos da análise das pesquisas documentais serão 

fichados e transcritos conforme sua relevância para o tema e importância para o 

Exército. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

O recrudescimento exponencial do emprego do Exército Brasileiro em 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem, Jogos Desportivos, Missões de Paz 
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e Operações de Pacificação na última década contribuiu para a evolução das 

técnicas, táticas e procedimentos nas capacitações de seu efetivo. Nesse 

contexto, fica evidente a necessidade de avaliação dos fundamentos frente às 

novas demandas dos conflitos e a adaptação das capacidades operativas 

valendo-se da flexibilidade, modularidade, adaptabilidade, elasticidade e 

sustentabilidade. 

Outra importância a considerar é a forma de emprego de um Batalhão de 

Infantaria diante dos conflitos não lineares e com exigência de atitudes 

combinadas - Amplo Espectro das Operações. Para tanto, a percepção 

atualizada dos fundamentos doutrinários que norteiam o planejamento e a 

condução das operações militares do Exército Brasileiro é o que este estudo 

propõe. 

Nessas circunstâncias, busca-se quais superfícies de contato podem 

estribar uma melhor compreensão de modo relevante e convergente entre os 

fundamentos de emprego do Exército Americano e Brasileiro, particularmente do 

Batalhão de Infantaria nos movimentos retrógrados, no sentido de dirimir 

brechas, arrefecer incertezas e favorecer o esteio à tropa empregada e suas 

ações. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A CONGRUÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DOUTRINÁRIOS DOS EXÉRCITOS 

BRASILEIRO E AMERICANO 

 

Este capítulo do trabalho enfatiza-se as virtudes dos critérios considerado 

basilares das operações militares desde sua percepção na Política Nacional de 

Defesa (PND) até os fundamentos dos tipos de operações defensivas da Força 

Terrestre. Embora saibamos da conjuntura dinâmica da sociedade, das civilizações, 

das ameaças e dos horizontes híbridos do porvir, nas evidências argumentativas 

expostas aqui repousam a razão de ser do planejamento e da condução da 
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expressão militar. Mesmo com as gerações da arte da guerra, suas intensidades e 

assimetrias, percebeu-se que a guerra convencional sustenta suas tarefas de modo 

sólido e relevante no tempo e no espaço. Tudo sustentado pelos parâmetros 

fundamentais da Força Terrestre e de modo contextualizado. 

A política externa brasileira considera o diálogo e a cooperação internacionais 

instrumentos essenciais para a superação de obstáculos e para a aproximação e o 

fortalecimento da confiança entre os Estados. Nessa premissa e fruto de laços 

históricos, comerciais e culturais, merece especial atenção o viés no campo de 

cooperação de Defesa. Sendo a segurança e a defesa uma das atribuições mais 

importantes de uma nação para que a sociedade possa desenvolver-se, propiciar e 

garantir condições para que o País não corra risco de sofrer agressões externas 

fortalece os objetivos do Estado.  

Segundo o Livro Branco de Defesa Nacional (2020), a Defesa Nacional para o 

PND [...] “é o conjunto de atitudes, medidas e ações do Estado para a defesa do 

Território Nacional, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças [...]. O 

Brasil concebe sua defesa nacional, segundo pressupostos básicos, dentre os quais 

destacamos:  

a. preparar as Forças Armadas, mantendo-as em permanente estado de 
prontidão para serem empregadas, a fim de cumprir a sua destinação 
constitucional e de prover a adequada capacidade de dissuasão (Livro 
Branco de Defesa, 2000, não paginado). 

 

Por sua vez a constituição da República Federativa do Brasil – 1988 definiu a 

atuação das Forças Armadas e sua estrutura para a soberania nacional e para a 

atuação política de segurança pública: 

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército 
e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e 
regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a 
autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à 
defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa 
de qualquer destes, da lei e da ordem (BRASIL, 1988, não paginado). 

 

Somando esforços à Constituição, a Lei Complementar nº 97, de 9 Jun 

1999 – Dispõe sobre normas gerais para a organização, o preparo e o emprego 

das Forças Armadas – orienta o preparo das Forças Armadas seguindo como 
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parâmetro a permanente eficiência operacional singular e nas diferentes 

modalidades de emprego interdependentes (BRASIL, 1997, não paginado). 

A Doutrina Militar Terrestre Brasileira tem como documento basilar a 

publicação EB 20 MF 10.102 - Doutrina Militar Terrestre (BRASIL,2014). Neste 

documento define-se conceitos primordiais ao entendimento da expressão de poder 

militar, tais como:  

 

 (...) A Doutrina Militar Terrestre (DMT) é o conjunto de valores, 
fundamentos, conceitos, concepções, táticas, técnicas, normas e 
procedimentos da F Ter. estabelecido com a finalidade de orientar a Força 
no preparo de seus meios, considerando o modo de emprego mais 
provável, em operações terrestres e conjuntas como referência na solução 
de problemas militares(...) (BRASIL, 2014) 

(...) A Força Terrestre, instrumento de ação do Exército Brasileiro 
(EB), inclui todos os elementos do EB, organizados por módulos de 
combate, com base em capacidades, a partir dos fatores determinantes: 
Doutrina, Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, Educação, 
Pessoal e Infraestrutura, com vistas ao emprego nas Operações no Amplo 
Espectro(...) (BRASIL, 2014). 

 

No ínterim de obtenção de capacidades que norteiam o planejamento do 

emprego do Exército e adoção das linhas de ação, analisa-se invariavelmente a 

conjuntura e a doutrina de modo preponderantes dentre outros fatores. São 

petreamente indissociáveis. Na expectativa de alicerçar com maior propriedade a 

nossa doutrina e dela descrever fundamentos lúcidos e alinhados com a nossa PND, 

e daí extrair capacidades e imprimir técnicas, táticas e procedimentos modernos com 

a finalidade de dar sinergia à dimensão humana e a física, a abordagem recai em 

manuais de ambos os Países, valendo-se também da Estratégia, seus Princípios de 

Guerra, os Níveis de Planejamento, seus Elementos de Poder de Combate e a 

sinergia das Funções de Combate no desencadear das manobras militares, entre 

outros.  

As doutrinas representam uma exposição integrada e harmônica de 
ideias e entendimentos sobre determinado assunto, com a finalidade 
de ordenar linhas de pensamentos e orientar ações. Podem ser 
explícitas ou implícitas. Explícitas, quando formalizadas em 
documentos, e implícitas, quando praticadas de acordo com costumes 
e tradições. (BRASIL, 2007, p.11/48) 

 

Portanto, percebe-se um alinhamento dorsal na estrutura de defesa em todos 

os níveis. Novamente, nota-se que os alicerces justificam os parâmetros de emprego 
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e torna plausível e exequível a designação de objetivos operacionais tanto no 

preparo quanto no emprego da Força Terrestre. Se a doutrina é a coleção de coisas 

primárias que amparam o desenvolvimento condizente de um sistema, interagí-la 

com os processos e métodos que norteiam os planejamentos do nosso emprego, 

obtém-se, invariavelmente, a melhor e mais coerente proposta na adoção de linhas 

de ação nas operações ou ante a necessidade de solução de qualquer problema 

militar.  

Já na referência da doutrina do Exército dos Estados Unidos da América, o 

estudo e a percepção da ciência da guerra fornecem um conjunto de ferramentas 

que os líderes adaptam para atender às necessidades e condições associados com 

as situações específicas além de guiar o emprego de suas Forças Armadas 

(Estados Unidos da América, JP_1, 2013 & ADP_1, 2019). 

A ideia central de um exército é conhecida como sua doutrina, que para ser 
sólida deve se basear os princípios da guerra, e que para ser eficaz deve 
ser elástica o suficiente para admitir a mutação de acordo com as 
mudanças nas circunstâncias. Em sua relação final com o ser humano 
compreender esta ideia central ou doutrina nada mais é do que bom senso - 
isto é, ação adaptada às circunstâncias. (J. F. C. Fuller – The foundations of 
the sciences of war) 

  

Seguindo no escalonamento doutrinário da visão americana da guerra, temos:  

Para o Exército, definimos doutrina como princípios fundamentais, com 
táticas, técnicas, procedimentos e termos de apoio e símbolos, usados para 
a condução de operações e como um guia para ações de forças 
operacionais e elementos da força institucional que apóia diretamente as 
operações de apoio aos objetivos nacionais. Isto é autorizado, mas requer 
julgamento na aplicação. A doutrina do Exército é a aprovada (pelo 
Secretário do Exército, por meio do Assistente Administrativo do Secretário 
do Exército) corpo de conhecimento que é ensinado e usado para a 
condução de operações. (Estados Unidos da América, ADP_1_01, 2019, 
tradução nossa) 

 

2.1.1 OS FUNDAMENTOS DA DEFENSIVA DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

Por concepção de manual, as operações defensivas são temporárias e 

com finalidades específicas e previamente determinadas como conduta de 

emprego e nunca com um propósito finalístico, pois só as ações ofensivas 
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conduzem ao sucesso. Avançando nesta linha de percepções doutrinárias, este 

tópico visa expor as características básicas e aplicáveis às Unidades de Infantaria 

no tocante às Operações Defensivas. 

 
As operações defensivas se caracterizam pelo planejamento detalhado 
e por um grau de controle centralizado, ditado pela forma de manobra 
a ser conduzida. O Planejamento, organização e condução da defesa 
são baseados nos seguintes fundamentos: (1) apropriada utilização do 
terreno; (2) segurança; (3) apoio mútuo; (4) defesa em todas as 
direções; (5) defesa em profundidade; (6) máximo emprego de ações 
ofensivas; (7) flexibilidade; (8) dispersão; (9) utilização judiciosa do 
tempo disponível; (10) integração e coordenação das medidas de 
defesa. (Brasil, C-7-20-Batalhões de Infantaria). 

 

Enquanto Operação Básica, a defensiva se desdobra em dois tipos singulares 

de operações: a Defesa em Posição e os Movimentos Retrógrados. Essas 

operações se promovem a partir da conservação da posse de um território proibindo 

o inimigo de macular a sua soberania ou impor-lhe paulatinos desgastes e 

desfavorecendo a organização de seus meios na intenção de oportunizar melhores e 

mais favoráveis condições de estabelecer ações ofensivas. 

Tomando por base essas definições e divisões táticas da concepção do 

Manualde Campanha C 7-20 Batalhões de Infantaria, em sua última edição, sobre 

Movimento Retrógrado enquanto tipo de Operação Defensiva, temos: 

 
Movimento retrógrado é qualquer movimento tático organizado de uma força 
para a retaguarda ou para longe do inimigo, seja forçado por este, seja 
executado voluntariamente, como parte de um esquema geral de manobra. 
Uma força somente o executa voluntariamente, quando uma vantagem 
marcante possa ser obtida. Em qualquer caso, deve ser aprovado pelo 
comandante do escalão imediatamente superior e é planejado com a 
antecedência devida. O movimento retrógrado é caracterizado pelo 
planejamento centralizado e pela execução descentralizada. Devido ao seu 
efeito sobre o moral da tropa, exige chefia efetiva e grande iniciativa, em 
todos os escalões. Nos movimentos  retrógrados, a infantaria procura evitar 
o combate decisivo sob condições  desfavoráveis, seja rompendo o contato 
com o inimigo, seja retardando-o a fim de trocar espaço por tempo, evitando 
sempre empenhar-se em ações que possam comprometer a 
integridade da força (Brasil, C 7-20 – Batalhões de Infantaria). 

 

Os movimentos retrógrados são executados e desencadeados de modo 

simultâneo e combinado com uma ou mais operações no mesmo Teatro de 
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Operações ou Área de Operações aglutinando uma ou mais das seguintes 

finalidades:  

(1) inquietar, desgastar, retardar e infligir baixas ao inimigo; (2) Conduzir o 
inimigo para uma situação desfavorável; (3) Permitir o emprego da força em 
outros locais; (4) Evitar o combate sob condições desfavoráveis; (5) Ganhar 
tempo sem se engajar decisivamente em combate; (6) Desengajar-se do 
contato com o inimigo; (7) Reajustar o dispositivo; e (8) Encurtar as vias de 
transporte. 

 

A nata ou construída capacidade de motivar, influenciar, gerir, inspirar um 

grupo de pessoas heterogêneas rumo a um intento coletivo, é decisório na história 

da guerra. O exercício direto ou indireto, democrático, autoritário ou liberal da 

liderança é a amalgama doutrinária que transcende as dimensões humanas, físicas 

e informacional dos conflitos. Equivocadamente este conceito é atribuído a 

autoridades ou altos cargos decisórios. Mas essa liderança formal nos campos de 

batalha não serve de exemplo na evolução do fragor da disputa.  

a. Os movimentos retrógrados, devido à circunstância de serem movimentos 
em direção à retaguarda, exercem considerável influência no moral da 
tropa. Isto ressalta a importância da liderança em todos os escalões de 
comando. 

 b. Coragem pessoal e liderança agressiva são requisitos básicos para que 
seja mantido o espírito c. O espírito agressivo é mantido pela ação pessoal 
dos comandantes e pela ênfase que se der às oportunidades que 

possibilitem a destruição do inimigo. (Brasil, C 17-20 - Forças Tarefas 

Blindadas). 

 

2.1.2 OS FUNDAMENTOS DA DEFENSIVA DO EXÉRCITO AMERICANO 

 

As Operações Defensivas bem-sucedidas compartilham as seguintes 

características e/ou fundamentos: interrupção, flexibilidade, manobra, efeitos de 

massa, operações em profundidade, preparação e segurança. (Estados Unidos da 

América, FM 3_90_1, 2013). 

O Exército Americano por sua vez classifica os seus Movimentos Retrógrados 

- The retrograde - como uma das três tarefas defensivas primárias. O inimigo pode 

buscar forçar e/ou impôr esses tipo de operaçãos ou algum comandante pode 

executá-la voluntariamente. Em qualquer caso, o comandante superior da força que 
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executa a operação deve aprovar o Movimento Retrógrado. Os tipos de operações 

que contemplam o Movimentos Retrógradas são operações de transição; eles não 

são considerados isoladamente. E para isso esses comandantes levam em 

consideração: 

(1) Ganhe tempo sem lutar contra um confronto decisivo. (2) Resista, esgote 
e danifique um inimigo em situações que não favorecem uma defesa. (3) 
Atraia o inimigo para uma situação desfavorável ou estenda as linhas de 
comunicação do inimigo (LOCs). (4) Preservar a força ou evitar o combate 
sob condições indesejáveis, como continuar um operação que não promete 
mais sucesso. (5) Reposicione as forças em locais mais favoráveis ou 
conforme os movimentos de outras tropas amigas. (6) Posicione a força 
para uso em outro lugar em outras missões. (7) Simplifique a sustentação 
da força encurtando os LOCs (linhas de comunicações). (8) Posicione a 
força onde ela possa conduzir a reconstituição com segurança. (9) Ajuste o 
esquema defensivo para garantir um terreno mais favorável. (10) Engane o 
inimigo. (Estados Unidos da América – FM_03_90_1 Offense and Defense, 
( tradução nossa). 

                                                                                                                                                                                                                               

Dentro dos diversos níveis de planejamento o que o nível tático leva em 

consideração é o emprego coordenado dos elementos de poder de combate e as 

funções de combate de forma dirigida em relação ao inimigo ou à ameaça e em 

conformidade às diretrizes de planejamento do Comandante.Por termos nossa 

matriz doutrinária atraída pelos conhecimentos adquiridos pelos exércitos aliados 

nos recentes conflitos de toda ordem, fagocita-se os quesitos de fundamento tático 

americano para as ações nos Movimentos Retrógrados, incluindo:   

Quantidade de tempo a ser ganha.  Poder de combate relativo das forças 
amigas e inimigas.  Mobilidade relativa das forças.  Natureza do terreno.  
Capacidade de moldar o AO (área de operações) com obstáculos e 
incêndios. Grau de risco aceitável. (Estados Unidos da América – 
FM_03_90_1 Offense and Defens, tradução nossa). 

 

Simpaticamente a esses fundamentos, conceitos, planos e percepções sobre 

operações expostos, confronta-se neste trabalho as operações Defensivas e seus 

Movimentos Retrógrados que cabem ser apensados para os nossos manuais a partir 

das recentes conclusões do Exército Americano em suas atividades mais modernas 

e realísticas formas de manobra, TTP, sua logística, peculiaridades, fatores de força 

e fraqueza, lições aprendidas, as evoluções dos acontecimentos e suas fases, as 

diretrizes dos comandantes bem como as suas intenções, o conceito da operação 

propriamente dito e seu estado final desejado e como tudo isso se alinha para 
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nortear as ações na medida em que minimizam riscos, controlam danos e 

impulsionam o planejamento. Assim sendo, é de vital importância um refinado 

planejamento, coordenação e controle eficiente das ações, liderança agressiva, 

clareza de propósitos e de entendimento além de uma sã consciência situacional 

como ingredientes para o sucesso.  

O comandante deve especificar parâmetros em uma ordem para uma 
missão de retardo. Primeiro, o comandante deve direcionar uma de duas 
alternativas: atraso dentro do AO ou atraso no encaminhamento de uma 
linha especificada ou recurso de terreno por um tempo especificado. Esse 
tempo geralmente é baseado em outra unidade completando suas 
atividades, com o estabelecimento de posições defensivas para trás. Uma 
missão de atraso dentro da AO implica que a integridade da força é uma 
consideração primordial. Neste caso, a força retardadora atrasa o inimigo o 
máximo possível, enquanto evita o engajamento decisivo. Geralmente, essa 
força se desloca uma vez que os critérios predeterminados tenham sido 
atendidos, como quando a força inimiga atinge uma linha de 
desengajamento. As medidas de controle são as mesmas para ambas 
alternativas, exceto que durante um atraso de encaminhamento de uma 
linha especificada por um tempo especificado, o comandante anota uma 
linha de controle com um tempo especificado. Se o comandante estabelecer 
uma linha de atraso, o cumprimento da missão supera a preservação da 
integridade da força. Pode exigir que a força segure uma dada posição até 
receber ordem de deslocar. (Estados Unidos da América – FM_03_90_1 
Offense and Defens, tradução nossa). 

 

Diante dessas afirmações e análises doutrinárias, percebe-se tanto o 

compartilhamento conceitual teórico como prático/operativo entre os fundamentos 

doutrinários dos países abordados em todos os escalões. Com isso fica claro que 

por mais que haja quesitos de variadas ordens como os sócio-culturais, econômicos, 

históricos, religiosos e políticos e etc, os fundamentos doutrinários de defesa 

apresentam-se como sustentáculo, a espinha dorsal que incentiva e viabiliza a 

difusão da modernidade na expressão do poderio militar até a sua execução no 

campo de batalha materializado nas táticas, técnicas e procedimentos. 

          Visto que é petreamente indissociável as práticas militares nas operações com 

o papel doutrinário e estratégico das Nações e seus Exércitos, os líderes, 

comandantes e os soldados sinergem papéis complementares de uma engrenagem 

flúida, vital e igualmente importante. Suas contribuições diretas se traduzem numa 

eficaz condução das missões a partir de uma visão coerente e alinhada dos 

propósitos da guerra, fomentando o espírito de corpo operacional das frações, uma 
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vez que o etos nacionalista traduz uma linguagem profissional, coesa e carrega o 

sentimento de pertencimento. 

 

2.2. OS FATORES DA DECISÃO DO COMANDANTE TÁTICO NAS OPERAÇÕES  

 

Neste capítulo, a ênfase repousa sobre a metodologia de análise dos 

múltiplos fatores e seus aspectos como concepção relevante que orienta a solução 

de um problema militar tanto para nossa doutrina quanto para a percepção do 

processo decisório do Exército Americano. 

Em linhas gerais, os fatores servem como insumos para uma elucidação 

detalhada e inteligente dos comandantes do nível tático tanto para integrar o 

assessoramento de seus comandantes como na adoção equilibrada das suas ações 

sem delimitá-los de modo estanque, mas sim interagindo-os de modo sinérgico e 

harmônico.  

Simplificando a partir da premissa que os fatores são os elementos que 

contribuem e influenciam a consecução de resultados, condições e causas onde a 

sequência analisada não é primordial e decisória, os produtos advindos são 

fundamentais tanto do ponto de vista ontológico, ou seja, daquilo que existe, como 

sob a ótica epistemológica, daquilo que se conhece. Assim, as indagações aos 

fatores nos processos cognitivos, teóricos e materiais que permitem descrever uma 

trajetória evolutiva e estruturada de uma solução de problema aliada às normas de 

comando nos diversos escalões propiciam escolhas de processos adequados e 

linhas de ações decisórias coerentes com os princípios e doutrinas em vigor. Os 

fatores da decisão descrevem as características de uma área de operações e são 

concentrados na análise de como podem afetar o cumprimento da missão. Eles 

permitem ao comandante e seu estado-maior abordar os aspectos relevantes que 

alteram o resultado das operações e aprimorar a consciência situacional (EB20-MC-

10.211 Processo de Planejamento e Condução das Operações Terrestres).  

A metodologia concebida para a solução de um problema militar, em 
qualquer nível, é sustentada pelo estudo de aspectos relevantes que são 
organizados e orientados por determinados fatores. As partes constitutivas 
dessa metodologia são os fatores da decisão, isto é, elementos que 
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orientarão o processo decisório. Os principais fatores da decisão são: 
missão, inimigo, terreno e condições meteorológicas, meios, tempo e 
considerações civis (Brasil, EB70-MC-10.223 Operações). 

 

Esmiuçando a percepção, a orientação operacional e doutrinária, a “bíblia” ou 

“vade mecum” de uma organização militar, valor batalhão, expõe os fatores da 

seguinte forma:  

Os fatores para esse estudo basicamente são os seguintes: 

(1) Missão - É a base do processo. Ao realizar um estudo de situação, deve-
se analisar a missão. 

(2) Inimigo - Todas as informações disponíveis sobre o inimigo devem ser 
consideradas. 

(3) Terreno e condições meteorológicas - Devem ser considerados, para o 
estabelecimento da melhor linha de ação: 

(a) os corredores de mobilidade e as vias de acesso; 

(b) a observação; 

(c) os campos de tiro; 

(d) as cobertas e os abrigos; 

(e) os obstáculos; 

(f) os acidentes capitais; 

(g) outros aspectos (Fx Infl, rotas de Aprx Ae); 

(h) os efeitos do terreno e das condições meteorológicas 

(4) Meios disponíveis - Referem-se a todo o poder de combate disponível 
para o batalhão, incluindo os elementos de manobra, apoio de fogo, o apoio 
logístico, os elementos em reforço e em apoio, bem como os elementos sob 
controle operacional do batalhão. 

(5) Tempo - É o que torna possível realizar alguma estimativa da operação 
e efetivar qualquer sincronização no campo de batalha. Os fatores a 
considerar são, por exemplo: 

(a) destinação de 1/3 do tempo para o planejamento do batalhão e 
de 2/3 para os elementos subordinados; 

(b) tempo de deslocamento da Z Reu até a zona de ação e da LP 
até os objetivos do batalhão; 

(c) tempo de retardamentos; 

(d) tempo determinado para manter um acidente capital; 

(e) momentos decisivos e tempos de reação; 

(f) tempo de destruição do inimigo durante o assalto, considerando o 
tamanho do objetivo e o valor do poder de combate do inimigo; 

(g) tempo para preparação da P Def; e 

(h) tempo previsto para abordagem da P Def pelo inimigo. (Brasil, C-
7-20-Batalhões de Infantaria).  
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A realidade contemporânea dos conflitos, suas nuances heterodoxas e seus 

efeitos de natureza assimétrica e notória intensidade indicam enfrentamentos 

dotados de bastante incertezas, volatilidade, ambiguidade e complexidade cada vez 

mais prementes. As exigências de uma análise compatível com esses requerimentos 

de conflitos modernos organizam de forma mais lúcida a interpretação das 

alternativas viáveis, o emprego e adestramento possível, a conformidade do poder 

de combate, os modus operandi e uma logística pertinente. Isso levou ao acréscimo 

de outro insumo como fator de decisão relevante, as considerações civis com 

nuances do Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA), as Convenções de 

Genebra, questões humanitárias, opinião pública, imprensa, apoio da população à 

causa do conflito, coordenação de apoio de fogos, a adoção e modernização dos 

equipamentos e armamentos, o adestramento das técnicas, táticas e procedimentos, 

as regras de engajamento e a imagem da instituição entre outras.  

O ambiente operacional tornou-se congestionado, uma vez que as 
operações tendem a ser desenvolvidas prevalentemente em áreas 
humanizadas ou no seu entorno. A presença da população e de uma 
miríade de outros atores dificulta a identificação dos contendores e aumenta 
a possibilidade de danos colaterais decorrentes das operações militares. 
Isso não quer dizer que a letalidade de um exército deva ser reduzida, mas 
que ela deve ser seletiva e efetiva. Somado aos aspectos da dimensão 
humana, esse fator impôs que as “Considerações Civis” assumissem a 
condição de fator preponderante para a tomada de decisão em todos os 
níveis de planejamento e condução das operações. (Brasil, EB20-MF-
10.102, 2014, p. 4-5) 

 

Os benefícios advindos desse conjunto de fatores inter-relacionados e 

indissociáveis, geram a plenitude de uma prontidão cognitivamente determinante 

para o estudo antecipado de um cenário ou atividade, definindo objetivos, 

conciliando recursos e coordenando processos. 

Em que pese o escopo desse trabalho ser sobre Movimentos Retrógrados, 

em nenhuma das Operações Básicas e seus tipos de operações ou formas de 

manobra se exclui a abordagem desses fatores. O vulto desses fatores é tônico 

além de atual. A Organização das Nações Unidas (ONU), para as Missões de Paz, 

recomenda uma atuação de um gabinete de coordenação civil-militar que permite o 

fluxo harmônico da sincronia dos diversos atores no cenário dos conflitos e os 

fatores da decisão. Na sede da ONU, em 1992, foi criado o Departamento de 

Assuntos Humanitários (Department of Humanitarian Affairs – DHA), substituído em 
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1998 pelo OCHA (Office of Coordination for Humanitarian Affairs), responsável por 

gerenciar as atividades de assistência humanitária e estabelecer escritórios nas 

diversas operações de paz.  

A política da ONU para a coordenação civil-militar nas missões de paz 

combinadas (UN-CIMIC) diz que ela é:  

uma função militar de estado-maior, em uma missão integrada da ONU. 
Facilita a interface entre os componentes civil e militar da missão, bem 
como policiais, organizações humanitárias e instituições de 
desenvolvimento para atingirem os objetivos da missão (UN, DPKO/DFS 
2010, 2, tradução nossa). 

 

O Escritório de Coordenação para Assuntos Humanitários (Office of 

Coordination for Humanitarian Affairs – OCHA) conceituou a Coordenação Civil-

Militar (UN- CIMIC) como sendo: 

Diálogo essencial e interação entre civis e militares em emergências 
humanitárias quando se faz necessário proteger e promover os princípios 
humanitários, evitando competição, minimizando inconsistências, e quando 
apropriado, identificando objetivos comuns. As estratégias básicas vão da 
coexistência à cooperação. A coordenação é uma responsabilidade 
partilhada, facilitada pela ligação e formação comum (UN 2008, 11, 
tradução nossa). 

 

Nesse sentido de estabelecer uma metodologia que contemple a maioria dos 

meandros e sinuosidades dos problemas militares que um Estado Maior se vale do 

Processo de Planejamento e Condução das Operações Terrestres (PPCOT), onde 

os mecanismo e ferramentas de avaliação e análise acompanhem o controle das 

ações, minimizam danos e riscos de imprevistos para nossas tarefas, incorpora-se 

invariavelmente as premissas aprendidas a partir das experiências adquiridas em 

outros conflitos e outras nações. Esse sentido lógico, hierárquico, coeso e coerente 

de raciocínio continuado desde o nível político até o nível tático é o que promove 

soluções em todos os níveis de planejamento e orientam a modernização das 

Técnicas, Táticas e Procedimentos das frações constituídas durantes as operações, 

adestramentos e manobras militares. A isso dá-se o nome de Exame de Situação do 

comandante e ao seu fluxo e gerenciamento constante, na persecução do Estado 

Final Desejado dos escalões superiores, atribui-se o nome de consciência 

situacional. 
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             Figura 3 –Esquema resumido do PPCOT 
             Fonte: BRASIL, EB70-MC10.223, 2017, p. 2-25 

 

Recentes e sucessivas adaptações ao ambiente operacional e uma 

compreensão esclarecida do Espaço de Batalha2 tornou as operações militares cada 

vez mais carente de uma modularidade e flexibilidade nos campos de batalha em 

situações de guerra como de não guerra.  O reflexo expressivo para as Forças 

Militares combinarem suas atitudes na era do conhecimento mantendo sua 

singularidade enquanto viés do Estado no uso da violência, trouxe ao palco uma 

simultaneidade na execução dos diversos níveis de planejamento.  

Uma vez decidido o emprego da Força Terrestre, o planejamento e a 
condução das operações processam-se em 03 (três) níveis: estratégico, 
operacional e tático. A divisão estratificada dos níveis de planejamento é útil 
e necessária à organização de ideias e dos trabalhos, contudo os níveis de 
planejamento não devem ser entendidos como fases estanques. A relação 
de tempo e espaço no contexto vivenciado é que determinará aquilo que 

integra cada nível. 

 

A flexibilidade e dinâmica são características do DNA – “capacidade genética” 

- dos Movimentos Retrógrados. A amplitude e envergadura desse tipo de operação é 

essencialmente importante aos países que possuem em sua natureza física 

                                                 
2 Espaço de Batalha é o local físico ou informacional aonde se descortinam as ações da guerra. Seu significado 

abrange os aspectos legais, econômicos, histórico, cultural e outos. Para Verônica Fiorato, pode ser entendido e 

definido como “um lugar onde ideais e lealdades são colocados à prova”. 
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dimensões territoriais de profundidade estratégica, ou seja, grandeza jurisdicional 

em sua soberania. A performance enérgica da retenção de uma faixa vital do terreno 

que aumenta nosso poder de combate e reduz as condições que são inicialmente 

favoráveis ao inimigo, também são características defensivas da doutrina de 

operações do Exército Americano. Utilizado com a finalidade de retomar a iniciativa 

em tempo favorável e aonde seus meios serão mais eficazes em suas capacidades 

e o estado final desejado da missão será efetivamente alcançada.  

Na decisão de conduzir um movimento retrógrado, o julgamento pode não 
ser baseado no poder de combate das unidades, mas em variáveis como 
missão, inimigo, terreno, clima, tropas em apoio disponíveis e 
considerações civis (Estados Unidos da América, FM 3-90-1, 2013, 
tradução nossa). 

 

Embora cada situação ou conflito sejam diferentes, os comandantes, mesmo 

munidos da maioria dos fatores da decisão e suas variáveis, evitam cautela indevida 

ou excessiva, pois o comprometimento de recursos, sejam materiais ou humanos, 

para proteger-se contra todas as ameaças percebidas, aproxima-se do impalpável. 

Uma expectativa de evitar todos os riscos pode ser prejudicial para o cumprimento 

da missão pelo fator tempo por exemplo e até ser percebida até como irreal. Esperar 

por inteligência e sincronização perfeitas para a adoção de medidas ou decisões no 

fragor da disputa, aumenta o risco ou fecha uma janela de oportunidade.                  

Esses momentos podem ser o centro de gravidade para aquele cenário e pendular 

as consequências de maneira favorável, se tomada a decisão de modo oportuno e 

coerente com os fatores da decisão, ou desfavorável no caso contrário. As 

operações bem-sucedidas exigem que os comandantes e subordinados administrem 

os riscos aceitos, exerçam a iniciativa e ajam de forma decisiva, mesmo quando o 

resultado é incerto. (Estados Unidos da América, ADP 3-90, tradução nossa). 

Tendo em vista todas as nuances, possibilidades, variáveis e incógnitas que 

pairam sobre os comandantes nos diversos níveis, a aplicabilidade dos fatores da 

decisão como forma de metodologia na solução de questões militares não exime os 

riscos ou perdas, mas de maneira íntegra e sólida promulgam, dentro dos Estados-

Maiores, uma análise profunda desse colegiado na redução dos efeitos colaterais da 

guerra.  
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No Exército Brasileiro busca-se ter o máximo de consciência situacional a 

partir de um exame de situação orientado pelo manual Processo de Planejamento e 

Condução de Operações Terrestres (EB20-MC-10.211) e o Trabalho de Estado 

Maior (EB60-ME-12.401). Esse exame de situação é um processo sistemático de 

planejamento detalhado de emprego dos elementos da F Ter que visa dar uma 

sequência lógica e ordenada aos fatores que envolvem o processo decisório nas 

Operações no Amplo Espectro (Brasil, 2016). 

Sobretudo, as diretrizes de planejamento somado à uma análise 

pormenorizada dos fatores da decisão, aliada aos princípios de guerra e normas de 

comando, sustentada pela liderança e confiança nos comandantes dos diversos 

níveis, fomentada pelas TTP, integrada ao espírito de corpo e de cumprimento da 

missão e associada ao controle de riscos, tornam o planejamento o mais 

conveniente e oportuno possível. 

Os comandantes têm várias considerações ao planejar uma defesa. As 

chaves para uma defesa bem-sucedida são (EUA, FM3-0, Pag 6-10): 

1) detecção oportuna do curso de ação do inimigo; 

2) concentração de efeitos no momento e lugar decisivos; 

3) Profundidade; 

4) Segurança (frente, flanco, área e segurança local nas áreas de apoio); 

5) Capacidade de moldar e explorar o terreno de forma vantajosa; 

6) Flexibilidade; 

7) Designação, composição, localização e emprego da reserva; 

8) retomada oportuna da ofensa. 

Na busca pela continua modernização e incessante aperfeiçoamento o 

Exército Brasileiro, a exemplo de modernas potências com eminente expressão de 

poder militar, adota a geração de forças por meio do planejamento baseado em 

capacidades (PBC). A combinação das diversas aptidões e de uma crítica 

percepção da conjuntura global auxiliam a identificação de possíveis ameaças, 



36 

 

adequam a F Ter à um estado de prontidão imediato à medida que se mobília as 

dimensões físicas e humanas.  

A F Ter desenvolve capacidades para, atuando integrada às demais 
Forças ou isoladamente, atender a três requisitos simultaneamente: garantir 
a defesa do território; projetar poder, a fim de assegurar interesses vitais, e 
atender às demandas da política exterior em favor da segurança e da paz 
internacionais e da integração regional. Tais capacidades implicam na 
existência de Forças com prontidão para uma resposta imediata, auxiliadas 
por outras a serem completadas pela mobilização de recursos materiais e 
humanos. A capacidade é obtida a partir de um conjunto de sete fatores 
determinantes, inter-relacionados e indissociáveis: Doutrina, Organização 
(e/ou processos), Adestramento, Material, Educação, Pessoal e 
Infraestrutura – que formam o acrônimo DOAMEPI. (Brasil, EB20-MF-
10.102, 2019, p 3-3). 

 

 
             Figura 4 -Fatores determinantes das capacidades 
             Fonte: EB20-MF-10.102, 2019, p 3-3 

 

2.3 AS TÉCNICAS, TÁTICAS E PROCEDIMENTOS NOS MOVIMENTOS 

RETRÓGRADOS 

 

Ao nos depararmos com as doutrinas das maiores potências mundiais e das 

que estão em constante conflito, particularmente os membros da OTAN, notamos 

que invariavelmente a evolução das capacidades e suas modernizações são 

consequências de constantes observações à luz das lições aprendidas e práticas 

continuadas mitigando erros. 

A percepção da doutrina aponta, dentro dos níveis de planejamento, que 

o nível tático leva em consideração o emprego coordenado dos elementos de 
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poder de combate e as funções de combate de forma dirigida em relação ao 

inimigo ou à ameaça. Por termos nossa matriz doutrinária simpática aos 

conhecimentos adquiridos pelos exércitos aliados nos recentes conflitos de toda 

ordem, fagocita-se o entendimento de fundamento tático americano: 

 
As táticas sempre exigem julgamento e adaptação às circunstâncias 
únicas de uma situação. Técnicas e procedimentos são padrões ou 
processos estabelecidos que podem ser aplicados repetidamente com 
pouco julgamento a vários circunstâncias. Juntos, táticas, técnicas e 
procedimentos (TTP) fornecem aos comandantes e equipes os 
fundamentos para desenvolver soluções para problemas táticos. A 
solução para qualquer problema específico é uma combinação desses 
fundamentos, as TTP atual e a criação de um novo TTP com base em 
uma avaliação da situação. Os comandantes determinam as soluções 
aceitáveis dominando a doutrina e o TTP atual. Eles ganham esse 
domínio por meio de experiências em educação, treinamento e 
operações. (Estados Unidos da América, ADP 3-90 – Offense and 
Defense, tradução nossa) 

 

Ainda firmado nessa percepção moderna e global e com o objetivo de 

aprimorar habilitações técnicas, capacitar e adestrar os efetivos profissionais e 

favorecer o desenvolvimento operativo e combativo do nosso Exército e da nossa 

doutrina, notamos que os Estados Unidos da América multiplicam seu poder de 

combate, incrementa a crença na missão dada e desenvolve seus padrões de 

operacionalidade integrando toda disponibilidade de recursos. Nisso entende-se a 

formação de Forças-Tarefas (FT) que agregam capacidades e reduzem limitações a 

partir da combinação de tropas de natureza diferentes. Essa versatilidade operativa 

para os Movimentos Retrógrados é imprescindível para o vigor que esta operação 

exige.  

Além da formação de FT, segundo o manual FM 3-0 (2017, p. 6-26) “todas as 

operações defensivas usam o terreno, a profundidade e o apoio de fogo mútuo como 

multiplicadores de força”.  

A ação retardadora é mais eficientemente executada por tropas altamente 
móveis (blindadas, mecanizadas ou aeromóveis), apoiadas por aviação 
tática. Uma unidade de infantaria quando empregada em uma ação 
retardadora deve ser reforçada por elementos mecanizados ou carros de 
combate. Dessa forma, aproveitamos a maior capacidade das unidades de 
infantaria para manter o terreno, acrescentando-lhes melhor poder de fogo e 
maior mobilidade para o retardamento contínuo. (C7-20, 4ª ed., 2007, p.5-
82) 
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Segundo RIBEIRO (2007), os Batalhões de Infantaria do Exército Americano 

normalmente estão enquadrados em uma Força Tarefa (FT) e recebem elementos 

de armas de apoio, Artilharia (AAAe e A Cmp) e Engenharia. Nos escalões SU 

constituem FT compostas por elementos de Infantaria e Cavalaria e também 

recebem em apoio elementos de outras armas. 

 

 

             Figura 5 – SU Bld dos EUA 
Fonte: Estados Unidos da América (FM 71-1, 2002, p. 2-2) 

 

 
             Figura 6 – SU Inf Mec dos EUA 

Fonte: Estados Unidos da América (FM 71-1, 2002, p. 2-3) 
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Neste ponto, é indispensável estabelecer uma sincronia entre o Caderno de 

Lições Aprendidas 92-4 do Exército dos Estados Unidos da América e os fatores 

determinantes de capacidades do Exército Brasileiro. Ambos explicam, segundo o 

acrônico inter-relacionado e indissociável entre Doutrina, Organização, 

Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura (DOAMEPI) que a 

implementação das TTP são premissas imperiosas e impreteríveis para o 

soerguimento de novas possibilidades. 

1) Dentro do aspecto doutrina, foram apresentadas as seguintes medidas 

que aconselham melhorias para as TTP nos movimentos retrógrados: 

 - medidas de coordenação e controle em áreas de engajamento para as 

armas de tiro tenso (utilização de instrumentos ou materiais de combustão no solo; 

estroboscópios com filtros infravermelho, fumígenos coloridos com códigos pré-

estabelecidos), para materializar no terreno os pontos de apoio mútuo de fogos. 

Nesse caso é essencial meios optrônicos para os Cmt de pequenas frações, tendo 

em vista os retraimentos serem em condições de luminosidade reduzida; 

- utilização de tela código como medida de coordenação e controle para 

utilização de armas de tiro indireto, como áreas de engajamento, que gerem 

separação física entre tropas adjacentes. Torna mais explícita as zonas de ação (Z 

Aç) e evita que as tropas entrem em uma área batida por fogos amigos;  

- o incremento de capacidades de reconhecimento às frações de combate e 

seu fluxo de informações; 

- a massiva utilização do apoio de fogo indireto após o retraimento para 

posições à retaguarda, desgastando o inimigo, forçando seu desdobramento e o 

tornando cada vez mais vulnerável e estressado. Além de evitar um engajamento 

decisivo e reduzir a possibilidade de um combate aproximado;  

- realização de ensaios. Tropas bem adestradas em TTP reduzem 

consideravelmente as medidas de coordenação e controle no fragor do combate;  

- continuada evolução doutrinária. Esta medida abrange de modo macro e 

essencial que a percepção e o acompanhamento da evolução do ambiente 

operacional, do inimigo e do seu modus operandi;  
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- informação e sinalização de campos de minas amigos. Campos de minas 

amigos possuem grande potencial de risco, devendo ser sinalizados para o evitar o 

fratricídio ou perder sua capacidade de sucesso contra o inimigo (ESTADOS 

UNIDOS DA AMÉRICA, 1992, tradução nossa). 

2) No tocante à organização, foram apresentadas a seguintes medida que 

aconselha melhorias para as TTP nos movimentos retrógrados:  

- a presença de Oficiais de Ligação, de equipe de coordenação nos múltiplos 

domínios do combate, para realizar ligações entre forças aliadas adjacentes e 

multiplicar poder; 

- estabelecer uma comunicação e de transmissão de dados em 

níveis/escalões padronizada que facilite o fluxo das informações. Os módulos 

especializadas regulam conforme necessidade e objetivos;  

3) Em relação ao adestramento, as medidas que aconselham melhorias para 

as TTP nos movimentos retrógrados deve receber maior enfoque durante o 

treinamento das tropas, abordando os seguintes aspectos:  

- adestramento de identificação de veículo de combate bem como de suas 

capacidades e limitações;  

- adestramento de identificação de tropas amigas além das medidas de 

coordenação e controle nos limites das Z Aç desde as Zonas de Reunião (Z Reu);  

 - por ser um tipo de operação dinâmica e com várias frações de natureza e 

modus operandi diferentes além de linhas de controle há grande quantidade de 

medidas de coordenação e controle e de manobra de ultrapassagens aumentam o 

fator de risco para o fratricídio, demandando adestramento para a sua correta 

execução; 

 - maneabilidade e técnicas de progressão;  

- treinamento de campo e simulação viva: o bom adestramento das tropas é 

essencial para as TTP de gerenciamento do risco de fratricídio (ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA, 1992)  

4) Em relação ao material, foram apresentados, ainda pelo mesmo Caderno 

de Lições Aprendidas, como sugestão a utilização dos seguintes itens: 
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- balizas infravermelhas ou fitas térmicas para auxiliar na identificação positiva 

através de aparelhos termo-optrônicos ou decodificar informações e mensagens pré-

estabelecidas; 

- meios florescentes ou reflexivas, cyalumes para auxiliar na sinalização terra-

terra e terra-ar a olho nu dobrando os meios de sinalizar ou transmitir mensagens;  

- utilização de painéis em viaturas que permitem a identificação de viaturas 

amigas;  

- utilização de tecnologias de georreferenciamento (GPS) para determinação 

e confirmação de posições e alvos que permitem uma melhor consciência 

situacional, além de não onerar equipes de reconhecimento e caçadores com várias 

frentes de observação e grande tempo de exposição (ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA, 1992). 

 

3. RESULTADOS E DISCUÇÃO 

 

De maneira sitemática, foram levantadas e comparadas as informações 

presentes nos manuais do Exército Brasileiro e do Exército dos EUA que pudessem 

estabelecer parâmetros de comparação doutrinária e procedimental no decorrer das 

operações com foco nos fatores e TTP a nível tático que pudessem nortear a 

solução das questões levantadas no desenvolvimeto da pesquisa.  

Durante a extração trechos dos manuais que justificassem as abordagens 

comparativas e compilação das informações a respeito do tema, ficou evidenciado 

que há um vínculo estreito entre as doutrinas e um estímulo de acompanhemento 

nosso em relação ao dos Estados Unidos. Repeitando e resguardando singulares 

particularidades. 

Qualquer mudança de paradigma gera um natural desconforto. Enfrentar 

as evoluções e adaptar-se trás apreensão, incertezas e ceticismo causado pelo 

conflito com os dogmas já enraizados e facilmente assimilados ao longo do tempo.  

Perante a necessidade de sincronizar todos os esforços das operações 

militares no cenário que exige múltiplos domínios no tempo e no espaço, 

enquanto a repercussão das ações da tropa impacta essa matriz 
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multidimensional, essa pesquisa não identificou para o Exército Brasileiro um novo 

perfil no caráter físico das manobras dos movimentos retrógrados e, 

principalmente, na dimensão humana do combate na avaliação e na condução das 

TTP. 

Os resultados e percepções colhidos, por hora não são suficientes nem 

necessários para poderem permitir ao Exército Brasileiro reorientar o preparo e 

emprego de seus meios nas operações defensivas sob a ótica atual de amplo 

espectro. Uma vez que dentro da concepção de conflitos de 4ª e 5ª gerações, não 

se viu histórico de emprego ou notável atualização das TTP nesse sentido. Os 

conflitos se desencadearam no âmbito das operações ofensivas, de imposição e 

manutenção da paz, coordenação e cooperação com agências (OCCA) e de 

combate ao terror.  

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

Segundo as percepções levantadas e após a condensação dos aspectos 

abordados na intenção de modernizar ou atualizar as TTP utilizadas pelo Exército 

Brasileiro durante as Operações Defensivas e mais especificamente nos Batalhões 

de Infantaria nos Movimentos Retrógrados, depreendeu-se que a nossa doutrina 

desempenha seu próposito, destacado o nível tático, de forma satisfatória.  

O que se verificou no que diz respeito às oportunidades de melhoria, tange as 

lacunas de adestramentos para que a agilidade nos procedimentos e as medidas de 

coordenação e controle não onerem os comandantes e traga uma simetria natural 

no contexto das operações entre todas as frações direta (de combate) e indidreta 

(apoio ao combate).  

Foi notório identificar que o vulto desse tipo de operação expõe, em vários 

contextos, a tropa a riscos e variáveis que indubitavelmente extrapolam a 

modernidade das técnicas, fogem à percepção tática por fatores de surpresa, 

informações compartimentadas ou pelo seu fluxo e ramificam procedimentos 

descentralizados que podem arrefecer a segurança em várias fases dessa 

operação.   
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Notou-se que a bibliografia existente é escassa e dúbia quanto à necessidade 

de modernização tendo em vista que os nossos manuais que regem, orientam e 

determinam tais procedimentos são quase que uma tradução literal das percepções 

do Exército dos EUA. Além do que não houve, nos conflitos recentes, a necessidade 

de emprego dessa operação básica em defensa do território com a justificativa da 

manutenção da soberania e sua rigidez fronteiriça repeitando a profundidade 

estratégica. 

As questões de estudo objeto de acareação segundo a luz doutrinária vigente, 

foram respondidas a contento pela metodologia deste trabalho. Entende-se por 

suficiente as conclusões a respeito do tema à medida que a dúvida levantada foi 

plenamente respondida, arrefecendo, e não de modo prematuro, duvidas e 

incertezas. 

Portanto, para este trabalho, é pacífico que a doutrina convencional para as 

operações básicas – em especial do Batalhão de Infantaria nos Movimentos 

Retrógrados - seu ainda rígido método de planejamento e execução, seus trâmites 

tradicionais de análise dos fatores da decisão e das capacidades de multiplicação da 

força, sobretudo as conclusões diante do unviverso cada vez mais “VUCA” (volátil, 

incerto, complexo e ambíguo) em todas as suas vertentes e dimensões, pouco 

alteraram as TTP para esse tipo de operação traduzindo nossa doutrina oportuna, 

legítima e suficiente. 
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