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RESUMO 

 

 

 

A doutrina militar terrestre deve estar em constante processo de atualização para 

que o Exército esteja em condições de fazer face às diversas ameaças que possam 

surgir. Como a doutrina está escrita nos diversos manuais, este trabalho busca propor 

atualizações ao Manual de Campanha BATALHÕES DE INFANTARIA (C 7-20), usado 

pelo Exército Brasileiro, com delimitação no campo “Batalhões de Infantaria em 

operações de Retirada”.  

Para se saber o que atualizar, deve-se primeiramente entender o que mudou no 

ambiente operacional. Não é difícil perceber a quantidade de mudanças que a tecnologia, 

em poucos anos, proporcionou. O avanço das tecnologias de informação e comunicação, 

a tendência de que os conflitos militares sejam travados em áreas humanizadas, a 

presença na mídia nas áreas de conflito, a importância dada à opinião pública, a 

mudança dos atores que promovem a guerra, muitos deles atuando de forma irregular, e 

a tendência do emprego das Forças Armadas em conjunto com agencias do Estado e 

organizações não governamentais são tópicos que merecem uma análise profunda para 

que se saiba qual a nova forma de se solucionar os problemas militares. Para não fugir 

à essência do trabalho, a experiência colhida dos casos históricos da Retirada da Laguna 

e da Retirada de Dunkirk foi aproveitada. Assim foram feitas considerações julgadas 

pertinentes para atualização do C 7 -20 no campo do delimitado. 

 

 

 

Palavras chaves: Batalhão de Infantaria, C 7-20, Retirada, Ambiente Operacional, 

Opinião Pública, Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Forças Irregulares, 

Retirada da Laguna, Retirada de Dunkirk. 

 

 

 

 



  
 

ABSTRACT 

 

 

Ground military doctrine must be in a constant process of updating to that the Army 

be in a position to face the various threats that may arise. As the doctrine is written in the 

various manuals, this work seeks propose updates to the INFANTRY BATTALIONS 

Campaign Manual (C 7-20), used by the Brazilian Army, with delimitation in the field 

“Infantry Battalions in Withdrawal Operations”. 

To know what to update, you must first understand what has changed in the 

operating environment. It is not difficult to see the amount of change that technology, in a 

few years, has brought about. The advancement of information and communication 

technologies, the tendency for military conflicts to be fought in humanized areas, the 

presence of the media in conflict areas, the importance given to public opinion, the change 

in the actors who promote war, many of them acting irregularly, and the trend of using the 

Armed Forces in conjunction with State agencies and non-governmental organizations 

are topics that deserve an in-depth analysis to that the new way of solving military 

problems is known. In order not to escape the essence of the work, the experience 

gathered from the historical cases of the Retreat of the Lagoon and the Retreat of Dunkirk 

was used. Thus, considerations deemed pertinent were made for updating the C 7 -20 in 

the delimited field. 

 

 

Keywords: Infantry Battalion, C 7-20, Withdrawal, Operating Environment, Public Opinion, 

Information and Communication Technology (ICT), Irregular Forces, Laguna Withdrawal, 

Dunkirk Withdrawal. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A rápida evolução da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), aliada à 

mudança das formas de interação social, impactaram diretamente características dos 

conflitos militares. As batalhas agora são travadas basicamente em áreas urbanizadas 

com a presença de civis não combatentes e da mídia. Isso fez crescer a importância 

de, para se atingir objetivos militares, conquistar a opinião pública, que está “menos 

propensa em aceitar o emprego da força na solução de antagonismos [...]” (BRASIL, 

2017, p. 2-1). 

 O Manual de Operações (BRASIL, 2017) nos mostra que o Ambiente 

Operacional1 é composto de três dimensões: física, humana e informacional.  Ele 

complementa, ainda, que tradicionalmente existe uma supervalorização da dimensão 

física por parte dos comandantes militares na hora de seu planejamento, mas que, 

agora, faz-se necessário que as dimensões sejam igualmente consideradas. Isso se 

deve ao potencial de a opinião pública influenciar no desfecho das operações 

militares. 

 Diante disso, mesmo as operações básicas da infantaria deverão ser 

repensadas para se adequar às novas características do ambiente operacional. Os 

conceitos existentes nos manuais doutrinários deverão estar revestidos da 

consciência de que, provavelmente, a execução de determinada operação ou 

manobra estará acompanhada da presença da população local, mídia, meios de 

comunicação rápidos, dentre outros. Mais que possuir tal consciência, esses 

conceitos devem refletir a preocupação de se obter uma opinião pública favorável às 

operações. 

          

 

 

 

 

 
1 “O ambiente operacional é o conjunto de condições e circunstâncias que afetam o espaço onde 
atuam as forças militares e que interferem na forma como são empregadas [...]” (BRASIL, 2017, p. 2-
2). 
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1.1 PROBLEMA  

         

 

1.1.1 Antecedentes do Problema 

 

 

A compreensão do ambiente operacional é uma condição fundamental para o 

êxito nas operações (BRASIL, 2019b, p 2-1). A cada ano esse ambiente muda devido 

às novas tecnologias, às quais impactam diretamente na forma das sociedades 

pensar e agir. É clara a tendência de que os conflitos sejam travados em áreas 

humanizadas, onde se encontram não apenas os civis, mas também outros novos 

atores que tem capacidade de influenciar diretamente nos conflitos armados, quais 

sejam, a mídia, grupos, organizações (governamentais ou não), influenciadores de 

opinião, dentre outros. 

Paralelo a isso, o avanço da internet e da forma que ela é usada possibilita 

que cada um desses atores tenha acesso rápido a informações e as compartilhem, 

juntamente com suas opiniões, às outras pessoas. Há, portanto, diversos fatores 

influenciando na opinião pública, a qual está menos propensa a aceitar os custos de 

um conflito militar, sejam eles financeiros ou de vidas humanas. São diversas as 

narrativas que podem ser feitas para abordar um mesmo acontecimento e cabe ao 

Exército o esforço de obter uma opinião pública favorável e estabelecer a Narrativa 

Dominante2. Somente dessa forma as tropas poderão atuar com maior liberdade. 

 

Tradicionalmente, o foco da análise do ambiente operacional era 
concentrado na dimensão física, considerando a preponderância dos fatores 
terreno e condições meteorológicas nas operações. As variações no caráter 
e na natureza do conflito, resultantes das mudanças tecnológicas e sociais, 
impõem uma visão que também considere as influências das dimensões 
humana e informacional nas operações militares e vice-versa (BRASIL, 
2014b, p. 2-2). 

 

O Manual C7-20 - Batalhões de Infantaria (BRASIL, 2003) em vigência foi 

 
2 “Percepção estabelecida como válida nas mentes de um ou mais públicos-alvo” (BRASIL, 2019b, 
p.2-2). 
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publicado em 2003. Naturalmente, vários dos conceitos nele existentes possuem um 

foco maior na dimensão física do Ambiente Operacional. Faz-se necessário, 

portanto, que no referido manual sejam feitas atualizações no sentido de adequar os 

conceitos ali existentes às características do novo Ambiente Operacional citadas 

acima, principalmente aquelas voltadas para as dimensões humana e informacional, 

que tanto cresceram de importância. Como a quantidade de assuntos nele previstos 

é muito vasta, faz-se necessária uma segmentação para se aprofundar no tema 

sendo o campo escolhido “o Batalhão de Infantaria na Retirada”.  

          

 

1.1.2 Formulação do Problema  

 

 

Visando preencher essa lacuna no conhecimento identificada, este estudo se 

propõe a responder o seguinte problema de pesquisa: quais são as implicações que 

a atualização do ambiente operacional, em suas dimensões humana e 

informacional, tem sobre o planejamento e a execução da Retirada pelo Batalhão 

de Infantaria?  

 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Verificar quais são as implicações que a atualização do ambiente operacional, 

em suas dimensões humana e informacional, tem sobre o planejamento e a execução 

da retirada pelo Batalhão de Infantaria (BI).  
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1.2.2 Objetivos Específicos  

 

 

Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo 

geral, foram levantados objetivos específicos que conduziram à consecução do 

objetivo deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

a) Identificar, através da revisão da literatura e da realização de questionários, 

quais foram as atualizações do ambiente operacional, nas suas dimensões humana 

e informacional, ocorridas desde 2003 e que têm influenciado diretamente na forma 

de atuação das tropas militares; 

b) Identificar o que já está previsto na Doutrina Militar Terrestre (DMT) do 

Exército Brasileiro (EB) sobre a forma de atuação do BI na Retirada; 

c) Identificar o que a DMT do Exército Americano prevê sobre a forma de 

atuação do BI na Retirada; 

 d) Identificar, através do estudo de casos históricos da execução de Operações 

Defensivas, na forma de manobra Retirada, quais são as principais dificuldades e 

cuidados que devem ser tomados no seu planejamento e execução; 

 e) Elaborar questionários a serem aplicados na amostra selecionada e em 

pessoas com notável saber na área em estudo; 

 f) Selecionar uma amostra de profissionais que tenham participado de 

operações reais a partir de 2003 para que sejam submetidos à aplicação de 

questionários; e 

 g) Sugerir, caso o resultado do estudo conclua sobre essa necessidade, 

atualizações do Manual C 7-20 - Batalhões de Infantaria nas questões atinentes à 

pesquisa. 

 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

 

a) Quais foram as principais dificuldades enfrentadas por tropas militares na 

execução de Retiradas? (Tendo como limite temporal o episódio da Retirada da 

Laguna) 
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b) O que prevê a DMT brasileira sobre o BI na Retirada? 

c) O que prevê a DMT americana sobre o BI na Retirada? 

d) Quais foram as atualizações do ambiente operacional, nas suas dimensões 

humana e informacional, que ocorreram desde 2003 e que têm influenciado 

diretamente na forma de atuação de tropas militares? 

e) Quais são as implicações que as atualizações do ambiente operacional 

citadas acima têm sobre a execução da Retirada por parte do BI? 

 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

 

1.4.1 Objeto formal de estudo  

 

 

Este estudo se propõe a verificar quais são as implicações que a atualização 

do ambiente operacional, em suas dimensões humana e informacional, tem sobre o 

planejamento e a execução da Retirada pelo Batalhão de Infantaria. Nessa proposta, 

pode-se identificar a “atualização do ambiente operacional em suas dimensões 

humana e informacional” como a variável independente uma vez que ela, quando 

manipulada, gera efeito na variável dependente “planejamento e execução da 

Retirada pelo Batalhão de Infantaria”. 

Entende-se “atualização do ambiente operacional em suas dimensões 

humana e informacional” como as alterações na forma de interação das pessoas, na 

opinião pública a respeito dos conflitos, no acréscimo de novos atores no ambiente 

operacional e na evolução tecnológica, principalmente as relacionadas à TIC.  

Entende-se “Planejamento e execução da Retirada pelo Batalhão de 

Infantaria” como a forma que o Cmt de um BI leva em conta os conceitos doutrinários 

existentes sobre a Retirada para planejar operações do tipo, bem como a forma que 

a tropa do batalhão executará, de acordo com a ordem recebida e com as técnicas, 

táticas e procedimentos previstos. 
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1.4.2 Amostra  

 

 

Nas pesquisas de campo, será tomada como amostra para se atingir os 

objetivos propostos pelo trabalho um grupo mínimo de 50 (cinquenta) oficiais do 

Exército Brasileiro que tenham participado de operações reais, independente se em 

território nacional ou estrangeiro, na condição de Comandante de Pelotão ou 

Companhia que tenha atuado como tropa de infantaria. Prezando pela fidedignidade 

das informações, só participarão da pesquisa militares voluntários, o que pode 

acarretar uma variação do número que compõem a amostra. A eles serão aplicados 

questionários voltados para levantar dados sobre as dimensões humana e 

informacional do ambiente operacional contemporâneo. 

 

 

1.4.3 Delineamento da pesquisa  

 

 

A pesquisa proposta neste trabalho é do tipo exploratória por utilizar o método 

da pesquisa bibliográfica e com estudo de casos históricos da execução de Retirada 

por parte de tropas militares brasileiras ou internacionais. Além disso, serão 

aplicados questionários a pessoas com experiência de atuação militar 

contemporânea. Tudo com o objetivo de se obter familiaridade com o problema de 

pesquisa sendo possível inferir conclusões concretas e com utilidade prática em 

futuras operações. 

 

 

1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura  

 

 

 Para se obter os estudos primários que fundamentassem a pesquisa, foi 

realizada uma busca automática na Biblioteca Digital do Exército utilizando-se as 

palavras-chave “retirada”, “movimentos retrógrados”, “modernização do ambiente 

operacional” e “amplo espectro”. A intenção era encontrar manuais, relatos históricos 
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do emprego de tropa e outros documentos da F Ter relativos à Doutrina Militar sobre 

o tipo de Manobra Defensiva Retirada. Em outras bibliotecas digitais, valendo-se das 

palavras-chaves “Retiradas históricas” e “Batalha de Dunquerque”, buscou-se mais 

informação sobre casos históricos internacionais relativos à Retirada.  Foram obtidos 

manuais e publicações de países estrangeiros de referência que tratassem o 

emprego do BI. 

 Após a obtenção dos estudos primários, em uma análise superficial da 

temática apresentada em cada literatura, foram eliminadas aquelas que não tinham 

relação com algumas das ideias “Retirada” e “Ambiente Operacional 

Contemporâneo”. Foram consideradas apenas literaturas nos idiomas inglês e o 

português. 

 

 

1.4.5 Procedimentos Metodológicos  

 

 

Como método para se consolidar a pesquisa, será realizada, em um primeiro 

passo, a revisão da literatura. Buscar-se-á analisar, principalmente, livros, manuais 

militares e artigos científicos ou de opinião que analisam quais foram as mudanças 

ocorridas nas dimensões humana e informacional e como elas influenciaram os 

conflitos militares. Como limite temporal, serão consideradas as inferências sobre as 

mudanças ocorridas desde 2003. Serão analisados, ainda, manuais militares e livros 

que revelem a doutrina atinente à Retirada bem como a casos históricos da execução 

de manobras do tipo ocorridas a partir da Retirada da Laguna (1867). Nesse 

momento, serão comparadas a doutrina do Exército Brasileiro e do Exército 

Americano a fim de se identificar pontos de convergência e de divergência.  

 Com as informações colhidas, serão confecionados questionários a serem 

aplicados na amostra já citada. Após se ter uma visão geral das informações, serão 

inferidas conclusões. 
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1.4.6 Instrumentos  

 

 

Durante a pesquisa serão utilizados os seguintes instrumentos: ficha de coleta 

de dados e questionários. O primeiro servirá para compilar e organizar em um ou 

mais documentos os conhecimentos extraídos das diversas literaturas referenciadas, 

facilitando-se assim sua análise. 

 Os questionários serão utilizados na amostra citada. Seu emprego foi julgado 

oportuno para se aproveitar a experiência de oficiais do EB que tenham atuado no 

ambiente operacional contemporâneo. O relatório será claro, limitado e com 

instruções que o tornem autoadministrável e expliquem a finalidade e importância do 

estudo. Conterá perguntas fechadas, que permitirão a posterior tabulação para uma 

análise quantitativa dos resultados. O questionário passará por pré-teste ao se 

apresentar sua minuta a militares com experiência citada. Espera-se, assim, corrigir 

possíveis erros e prover a efetividade esperada. 

 

 

 1.4.7 Análise dos Dados  

 

 

Os dados obtidos através da leitura de documentos serão organizados e 

servirão de base para o estudo e para a confecção dos questionários. O resultado 

dos questionários será tabulado e apresentado em forma de gráfico aproveitando-se 

a informação obtida pela análise quantitativa do instrumento. 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

  

O EB, visando atender às capacidades requeridas da Força Terrestre (F Ter) e 

atender a Estratégia Nacional de Defesa (END)3 adotou o sistema de Planejamento 

 
3 Documento federal que orienta os segmentos do Estado brasileiro quanto às medidas que devem ser 
implementadas para que esses objetivos sejam alcançados (BRASIL, 2012a, p. 1). 
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Baseado em Capacidades. Dentre as Capacidades Operativas4 contidas no Catálogo 

de Capacidades do Exército (BRASIL, 2014a), estão a Prontidão, o Combate 

Individual, a Ação Terrestre e a Manobra Tática. Cada uma delas trazem à tona a 

necessidade de a Força estar sempre apta a realizar atividades e tarefas para 

dissuadir ou mesmo repelir possíveis atores que entrem em choque com os interesses 

nacionais. 

Para que isso seja possível, “a Doutrina Militar Terrestre deve ser 

permanentemente atualizada em função da evolução da natureza dos conflitos, 

resultado das mudanças da sociedade e da evolução tecnológica” (BRASIL, 2019b, p. 

1-1). O EB reconheceu o seguinte: 

 

Nossa doutrina, em geral, respalda-se em concepções ultrapassadas. Não 
incorporou conceitos próprios dos conflitos contemporâneos, tais como: 
proteção do combatente; minimização de danos colaterais sobre as 
populações e o meio-ambiente; a opinião pública como importante fator 
para a vitória; superioridade de informações; o domínio da "consciência 
situacional", a presença de atores não governamentais e outros conceitos, 
passíveis de domínio a partir do uso de equipamentos e de sistemas com 
elevado padrão tecnológico incorporado (BRASIL, 2010, p .31, grifo nosso). 
 

Para que se mude o descrito na citação anterior, o Sistema de Doutrina é 

reconhecido como um “motor de transformação” (BRASIL, 2010, p. 32). Nesse 

sentido, no Plano Estratégico do Exército 2020-2023 (BRASIL, 2019), foi estabelecido 

como Objetivo Estratégico do Exército Nr 6: manter atualizado o Sistema de Doutrina 

Militar Terrestre. Uma das atividades para atingir esse objetivo é “atualizar as 

publicações doutrinárias do Exército e contribuir com a atualização das publicações 

doutrinárias do Ministério da Defesa” (BRASIL, 2019a, p. 25). A desatenção em se 

adequar às novas tendências do Ambiente Operacional poderá impedir o êxito das 

operações. 

Dentro do imenso rol de conceitos doutrinários do EB, têm-se a Retirada como 

uma forma de manobra do tipo de Operações Defensivas Movimentos Retrógrados5. 

Portanto, a Retirada “visa preservar a integridade de uma força a fim de que, em uma 

 
4 “É a aptidão requerida a uma força ou organização militar, para que possam obter um efeito 
estratégico, operacional ou tático. 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, 2014a, pag. 7). 
5 “[…] qualquer movimento tático organizado de uma força terrestre, para a retaguarda ou para longe 
do inimigo, seja forçado por este, seja executado voluntariamente como parte de um esquema geral 
de manobra, quando uma vantagem marcante possa ser obtida” (MANUAL DE OPERAÇÕES, p. 3-
10) 
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ocasião futura, a ofensiva seja retomada” (BRASIL, 2003, p. 5-70). Sabe-se que 

somente as Operações Ofensivas podem garantir que uma força atinja suas intenções 

em detrimento das intenções do oponente (BRASIL, 2003, p. 5-1). Portanto, por mais 

que a Retirada não seja a protagonista dos relatos históricos ou mesmo dos 

adestramentos, é fundamental para se atingir os objetivos de guerra. Ao se planejar e 

executar a Retirada desconsiderando-se fatores que influem no ambiente operacional 

atual, é provável o insucesso, o que acarretará perdas de vidas e meios e, 

consequentemente, na derrota frente a objetivos militares. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

2.1 CASOS HISTÓRICOS DE RETIRADAS  

 

 

Para se fazer considerações sobre a doutrina da Retirada, faz-se necessário 

analisar os relatos de tropas que executaram operações reais dessa natureza e, 

assim, com a análise das principais dificuldades enfrentadas, entender melhor a 

aplicação dos conceitos doutrinários. Como limite temporal, utilizar-se-á o episódio da 

Retirada da Laguna, ocorrida durante a Guerra da Tríplice Aliança entre 8 de maio e 

11 de junho de 1867. 

 A Retirada, por ser um Movimento Retrógrado empregado geralmente quando 

a tropa se encontra em desvantagem perante o Inimigo, é facilmente encarada, 

erroneamente, como uma derrota, ou, como se verá mais adiante, como um ato de 

covardia perante o inimigo. Por causa disso, dificilmente ganha holofotes e, por mais 

que, provavelmente, tenha ocorrido diversas vezes nos mais diferentes conflitos 

ocorridos no lapso temporal determinado acima, é raro encontrar-se registo de 

operações do tipo. As que mais ficaram patentes na história foram a Retirada da 

Laguna e a Retirada de Dunkirk, também conhecida como Operação Dínamo, as quais 

serão apresentadas a seguir: 

 

 

2.1.1 Retirada da Laguna 

 

 

A Retirada da Laguna foi um evento ocorrido durante a Guerra da Tríplice 

Aliança (1864-1870), entre 8 de maio a 11 de junho de 1867. Logo após o rompimento 

das relações diplomáticas entre o Paraguai e o Brasil, caracterizado pelo 

aprisionamento, por parte dos paraguaios, do navio brasileiro Marquês de Olinda, o 

país vizinho realizou uma ofensiva na então Província do Mato Grosso, hoje estado 

do Mato Grosso do Sul. Ali causou destruição e matança nas cidades próximas à 

fronteira. Em resposta a tal agressão, o Brasil, além de promover uma ofensiva pelo 
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Sul, através da Bacia do Prata, por onde iria o esforço principal da guerra, decidiu 

estabelecer, em 1867, a Força Expedicionária Mato Grosso, que, a despeito das 

dificuldades logísticas, deveria abordar o Paraguai pelo Norte.  

Partindo de São Paulo, a coluna chegou à fronteira paraguaia passando antes 

por Coxim, Nioaque e Miranda, cidades que haviam sido devastadas pela invasão 

inimiga e que já estavam abandonadas. A coluna chegara já desgastada na fronteira 

paraguaia. O deslocamento difícil, a falta de suprimentos e a incidência de doenças 

causaram mortes e deserções. Por ocasião da invasão ao território paraguaio, o 

efetivo da coluna era de 1.680 soldados, comandados pelo Coronel Carlos de Moraes 

Camisão. Somados a eles existiam índios das tribos Terena e Guaicurus, além de 

guias da região. Alfredo D’Escragnolle Taunay, conhecido como Visconde de 

Taunay, integrava o citado efetivo e, em seu livro “A Retirada da Laguna”, 

contrariando a coragem dos comandantes daquelas tropas, a retirada que se daria 

era previsível: 

 

Por diversas vezes, esforçaram-se três dos membros da comissão em pintar 
a posição do corpo de exército tal qual realmente era; a insuficiência de 
víveres; a inópia absoluta dos meios de transporte; a ausência da cavalaria 
e a escassez das munições; a impossibilidade de angariar reforços ou 
socorros para um punhado de homens internados em terra inimiga. Daí a 
eventualidade infalivelmente próxima de uma retirada a executar-se, sem 
dados de antemão estudados, e sob condições em que as tentativas só 
podiam conduzir a um desastre; e isso com a deplorável consequência de 
atrair novamente para o território brasileiro a ocupação paraguaia, 
acompanhada de todos os horrores. (TAUANY, 2006, p. 61) 

 

Contrariando as circunstâncias logísticas e a fim de cumprir bravamente 

ordens expedidas pela Coroa, o Coronel Camisão insistiu em invadir o território 

paraguaio sob a expectativa de atingir a Fazenda da Laguna. Segundo informação 

passada por refugiados brasileiros que vinham do país vizinho, ali existia fartura de 

víveres, os quais permitiriam que aquele corpo de Exército prosseguisse em 

condições de atuar. Grande foi a frustração dos soldados brasileiros de, ao chegarem 

no local, descobrirem que, se ali algum dia houve grandes rebanhos de gado, os 

mesmos foram levados pelos paraguaios para impedir que fossem usados pelos 

brasileiros. Tal circunstância, somada à deserção de um soldado brasileiro, fez com 

que o Coronel Camisão, temendo que o desertor relatasse ao inimigo a difícil situação 

vivida pela tropa brasileira, desse ordem para início da retirada. TAUNAY (2006) 
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destaca que “retirada” não foi o termo usado pelo comandante da coluna, no intuito 

de não abalar o moral de seus comandados.  

Não sabemos se ainda tentava engodar a si próprio ou procurava fazê-la em 
relação a nós outros, ao qualificar o movimento retrógrado de contramarcha 
sobre a fronteira do Apa, para ali ocuparmos forte base antes de prosseguir 
na invasão do Paraguai. Não houve, porém, quem se iludisse. Principiava a 
retirada. (TAUANY, 2006, p. 88) 

 

TAUNAY (2006) relata que os oficiais se esforçavam em convencer seus 

camaradas que, caso as munições já antes pedidas a Nioaque, não tardaria o 

Coronel em ordenar uma nova ofensiva. Fato é que a coluna estava regressando em 

direção ao Brasil. Grandes foram as dificuldades por ela enfrentadas. Uma delas era 

a constante preocupação de serem atacados pelos soldados paraguaios. Em um dos 

embates mais fortes ocorridos durante a retirada, chamada pelos paraguaios de 

“combate de Nhandipá”, travou-se uma luta entre um total de 3.000 homens, tendo 

como resultado 230 mortos, dos quais 184 eram paraguaios. 

Outra dificuldade enfrentada fora as condições climáticas: 

Para maior desgraça nossa, tivemos, essa noite, uma chuva torrencial, 
verdadeiro dilúvio, que nos pôs atônitos, embora já houvéssemos 
experimentado outra, e terrível, e, desde pela manhã, lhe víssemos os 
prenúncios, o acúmulo de imensas nuvens bronzeadas, constantemente 
sulcadas pelos relâmpagos, por entre contínuo trovejar. […] É preciso haver 
alguém assistindo, com a alma tomada de tristeza, a essas tremendas crises 
da natureza, para poder avaliar exatamente a extensão de sua influência 
sobre o organismo humano. (TAUANY, 2006, p. 122-123) 

A penúria por conta da falta de víveres era quase que constante. Raras eram 

as ocasiões em que se conseguia lograr alguma rês da região. O gado conduzido 

pela coluna por vezes era disperso pelos ataques inimigos. Como consequência, 

diminuía-se a quantidade das reses mortas diariamente para alimentação da tropa, 

sendo escolhido aqueles animais que já estavam fracos.  

Entre tantas adversidades, ressalta-se ainda uma que, tal como os fogos 

inimigos, imputou numerosas baixas à coluna: a cólera. Essa enfermidade 

contagiosa ceifava as condições dos soldados persistirem no ímpeto da marcha. Os 

sadios eram obrigados a carregá-los, aumentando-se ainda mais o fardo sobre o 

ombro dos exaustos soldados. A situação chegou em um ponto em que o Coronel 

Camisão precisou dar uma difícil ordem. 
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Como desvairado, ordenou, então, o coronel que, à luz de fachos, 
imediatamente na mata vizinha se abrisse uma clareira, para onde seriam 
os coléricos transportados e abandonados. Ordem terrível de dar, terrível de 
executar; mas que, no entanto, (forçoso é confessá-la), não provocou um 
único reparo, um único dissentimento. Puseram os soldados, logo, mãos à 
obra como se obedecessem a uma ordem comezinha; e – tão facilmente 
cede o senso moral ante a pressão da necessidade – colocaram no bosque, 
com a espontaneidade do egoísmo, todos estes inocentes condenados, os 
desventurados coléricos, muitos deles companheiros de longo tempo, 
alguns até amigos provados por comuns padecimentos. (TAUANY, 2006, p. 
149) 

 

O próprio Coronel Camisão faleceu antes de concluir a retirada, também 

resultado da cólera, vindo a ser substituído pelo Major José Tomás Gonçalves. Esse 

oficial, por sua vez considerava “[…] como única tábua de salvação, a marcha rápida 

sobre Nioaque, a todo transe” (LAUAY, p 162). Dessa forma, deu ordem para que a 

coluna seguisse. Grande fora a decepção dos soldados de chegarem à cidade 

pretendida e a encontrarem destruída pelos paraguaios, cheio de mortos deixados 

pelo chão. Intacta estava apenas a igreja, onde houvera sido preparada como uma 

armadilha para as tropas brasileiras. Barris de pólvora com rastilhos estavam 

organizados de tal forma que, diante do menor descuido, tudo viesse a explodir e 

causar mortes aos soldados brasileiros, que certamente utilizariam as instalações da 

igreja. Foi o que aconteceu. A explosão seguida das chamas causou as últimas 

baixas às tropas brasileiras. 

Após o incidente, a coluna prosseguiu em direção a Aquidauana. Ao adentrar 

no território brasileiro, o inimigo ficava cada vez mais distante, até que por fim 

desapareceu. Os víveres, ao contrário, aumentaram, recebendo-se, inclusive, 

ressuprimento do escalão superior (Esc Sp). Por fim, a coluna, que iniciara com 1.680 

soldados, chegou ao Porto de Canuto com 700 homens que conseguiram vencer 

todos os reveses da retirada, que ora se findava. 

 

 

2.1.2 Retirada de Dunkirk 

 

 

A Retirada de Dunkirk, também chamada de Operação Dínamo, ocorreu entre 
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26 de maio e 4 de junho de 1940. Nela, tropas aliadas, incluindo a Força 

Expedicionária Britânica, a British Expeditionary Force (BEF), e soldados franceses, 

se viram encurralados pelos soldados alemães. As tropas nazistas obtiveram sucesso 

nas campanhas na Bélgica e avançava dominando o território francês sem resistência 

alguma. Tal situação fez com que fosse dada ordem aos soldados britânicos de 

recuar. 

 

Os batalhões em retirada, incapazes de vislumbrar o quadro geral que se 
formava na região, buscavam razões para aquele deslocamento. Os alemães 
teriam conseguido romper o cerco em algum setor próximo? Ou era aquele 
batalhão em particular que estava sendo envidado para a retaguarda por 
alguma insubordinação? […] A confusão aumentava conforme crescia o ritmo 
da retirada, e começavam a circular rumores. Um deles se provou verdadeiro: 
um poderoso batalhão rompera o cerco ao sul e ameaçava flanquear o 
Exército Britânico. Ainda assim, a maior parte dos batalhões sequer cogitava 
que aquela movimentação indicasse que estavam batendo em retirada. 
(LEVINE, 2017, p. 36) 

 

Os britânicos deveriam chegar até à cidade litorânea de Dunkirk, na França, 

para dali seguirem em retirada até Dover, na Inglaterra, atravessando o estreito de 

Dover por navio. LEVINE (2017, p. 38) que as tropas da BEF seguiam para Dunkirk 

das mais diversas formas (a pé, em caminhões, em tratores, a cavalo, em bicicletas e 

até mesmo montado em gado leiteiro). Os soldados achavam confuso, nesse 

momento, terem que, recebendo ordem para tal, abandonarem e destruírem seus 

veículos e equipamentos. Muito desses meios estava ainda praticamente sem uso, 

mas tinham que ser destruídos para evitar que os nazistas fizessem uso deles. 

 

 

Fig 1 – Avanço alemão sobre Dunkirk e Armada Britânica (WIKIPEDIA, 2021) 
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Com esse alto fluxo de soldados para Dunkirk, um dos problemas enfrentado 

pela tropa em retirada era o congestionamento nas proximidades da cidade.  

 

Mas perto de Dunkirk, havia um congestionamento intenso nas estradas. 
Homens, cavalos e veículos se mesclavam, no escuro, criando um gigantesco 
organismo em fuga. Peter Hadley acabou descobrindo que só conseguiria 
mantes seus homens juntos fazendo com que andassem enfileirados, cada 
um segurando o da frente, e gritando regularmente o nome da unidade, para 
atrair os desgarrados. O problema era que, a essa altura, muitos homens já 
tinham se perdido de seus batalhões […] (LEVINE, 2017, p. 191) 

 

 

Chegando em Dunkirk encontrava-se uma cidade desolada, destruída e 

enfumaçada devido aos ataques da Força Aérea alemã, a Luftwaffe. Nas praias, 

mesmo sujeitos às bombas lançadas pelos aviões, encontravam-se filas de soldados 

aguardando a aproximação de barcos pequenos onde eles pudessem embarcar, nos 

quais seguiriam para navios maiores e finalmente para Dover. Muitos esperavam 

dentro do mar, com a água à altura do peito, almejando serem os primeiros a 

embarcarem. Quando enfim aparecia algum barco, a disputa para subir era raivosa, a 

ponto de quase virarem a embarcação, exigindo, com essa atitude, que o oficial da 

Marinha que ali estava sacasse a pistola e atirasse naqueles que não obedecessem 

sua autoridade ao comandar quem deveria embarcar. Já não havia hierarquia entre 

aqueles que esperavam pelo resgate: 

 

Uma característica notável da retirada e da evacuação foi a formação de uma 
meritocracia onde a liderança natural e a força da personalidade levou a 
melhor sobre patente e hierarquia. Todos tinham sido reduzidos a uma 
condição física semelhante, usavam uniformes semelhantes, comiam comida 
similar e tinham as mesmas perspectivas de sobrevivência. (LEVINE, 2017, 
p. 232) 

  

Dunkirk tinha a vantagem de que seus portos ofereciam alguns molhes 

adentrando o mar, os quais permitiam que os soldados embarcassem diretamente nas 

embarcações maiores, ganhando-se assim muito tempo. Os molhes eram também 

alvos da Luftwaffe, estando muitos deles já destruídos. LEVINE (2017) relata um 

acontecimento que exemplifica um grande problema da Operação Dínamo: a falta de 

comunicação entre os que comandavam a operação. Por volta das sete horas da noite 

do dia 30 de maio, chegou-se a informação ao comando da operação de que não era 

possível utilizar os molhes devido ao excesso de embarcações danificadas existentes 

no porto (fruto dos ataques aéreos alemães). A informação talvez era válida para 



23  

aquele exato momento em que fora passada, mas tal circunstância deixara de ser 

verdadeira logo depois. O comandante da Operação, o Almirante Bertram Ramsay, 

tentou confirmar com a tropa que estava em Durkirk se realmente não era possível 

valer-se do molhe para realizar embarque de tropa durante aquela noite. Seus 

subordinados responderam que era possível, porém como a mensagem não chegou 

ao comandante Ramsay, ele preferiu não correr o risco e enviar seus navios para a 

praia, perdendo a oportunidade de evacuar 15 mil homens naquela calma noite na 

qual a Luftwaffe não se fez presente.  

 

E a realidade não era mais ordenada depois que os soldados estavam 
embarcados, a caminho da Grã-Bretanha. Bombardeados e metralhados pela 
Luftwaffe, alvejados por baterias costeiras e temendo a possibilidade de 
serem atingidos por torpedos ou minas magnéticas, os homens até podiam 
estar a caminho da segurança, mas ainda corriam sérios riscos. (LEVINE, 
2017, p. 39) 

 

O perigo das embarcações serem alvejadas por artilharia inimiga durante a 

travessia obrigou que fossem traçadas novas rotas de evacuação marítima a fim de 

passar mais longo de posições que estavam sob o domínio alemão, de onde poderiam 

partir seus fogos de artilharia. As minas magnéticas eram lançadas pelas aeronaves 

alemãs e afundavam, permanecendo à espera de algum casco metálico que 

pudessem se ligar e explodir. Só não causaram maior dano porque um cientista 

canadense, chamado Charles Goodeve, descobriu um método de “limpar” os navios 

tornando-os imunes às minas aos “desmagnetizá-los”. 

 

No início da evacuação, as expectativas britânicas eram baixas. Os Aliados 
estavam presos em um bolsão estreito, lutando por suas vidas contra forças 
mais poderosas. Os alemães estavam a 16 quilômetros de Dunkirk e da 
vitória. Winston Churchill acreditava que conseguiriam resgatar cerca de 30 
mil soldados, enquanto Ramsay esperava um número mais próximo dos 45 
mil. Isso, no entanto, dependeria de muitas variáveis. (LEVINE, 2017, p. 204) 

 

 Com o fechamento do cerco pelos alemães, fazia-se necessário o 

estabelecimento de um perímetro de segurança sobre o porto de Dunkirk. Tal missão 

foi dividida entre os franceses e britânicos e fora bravamente cumprida por esses 

soldados que, mesmo sabendo do provável sacrifício a que estavam se propondo, 

defenderam suas posições contra o avanço alemão. O grande gargalo da operação 

era a escassez de barcos. Tal situação mudou apenas dia 31 de maio, quando a 

Armada de fato chegou.  



24  

 

Uma procissão de navios de cabotagem, lanchas, batelões, barcos salva-
vidas, barcaças, cargueiros, traineiras, barcos a motor, pesqueiros, veleiros, 
barcos de combate a incêndio, rebocadores, iates e sabe-se lá o que mais 
deixou Ramsgate e fez seu caminho para Dunkirk. (LEVINE, 2017, p. 236) 

 

 

LEVINE (2017) relata que a maioria das embarcações eram cedidas por civis 

britânicos para auxiliar na retirada. Houve, contudo, uma falha no comando da 

Operação Dínamo de, inicialmente, não autorizar que os donos nas embarcações as 

pilotassem durante o resgate, colocando em seu lugar aposentados ou integrantes da 

reserva da Marinha. Como estes não estavam acostumados a pilotar embarcações 

menores, era comum que as mesmas acabassem parando por falhas no motor, ou 

mesmo afundando por erro de pilotagem. Logo ficou claro a necessidade de usar os 

civis para pilotarem seus próprios barcos para o resgate. 

Em 4 de junho de 1940, com o último navio saindo às 3h 05 min da manhã, 

estando os alemães a menos de 5 km de distância de Dunkirk. Todos os britânicos 

que ali estavam foram retirados, permanecendo cerca de 12 mil soldados franceses 

que seriam feitos prisioneiros. O efetivo total de retirados chegava próximo dos 300 

mil homens, muito além das expectativas iniciais. Não à toa, Churchill designou a 

operação como “O milagre de Dunkirk”. LEVINE (2017) descreve o sentimento dos 

soldados britânicos ao pisarem novamente em solo inglês: 

 

A grande maioria das tropas britânicas voltando para casa compreendia que 
tinham sofrido uma derrota terrível. Muitos sentiram que tinham 
envergonhado o país. […] Mas havia uma surpresa guardada para os que se 
sentiam assim: “quando chegamos na Inglaterra, a recepção foi incrível”, 
contou Ian English, oficial da Infantaria Ligeira de Durham, que testemunhou 
a euforia do público que fez os soldados se sentirem outra vez como heróis. 
(LEVINE, 2017, p. 278) 

 

LEVINE (2017) mostra que realmente havia motivos para se comemorar. Caso 

toda a tropa da BEF fosse capturada, era provável que a Inglaterra fosse obrigada a 

se render a Hitler e este teria liberdade de focar na frente com a União Soviética. 

Paralelo a isso, os Estados Unidos não teriam a Grã-Bretanha como parceira para 

abrir uma frente de combate contra a Alemanha e o desfecho da 2ª Guerra Mundial 

poderia ser bem diferente.   
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2.2 O BATALHÃO DE INFANTARIA NA RETIRADA DE ACORDO COM A DMT 

BRASILEIRA 

 

 

A Retirada é assim definida: “[...] movimento ordenado de tropas para longe do 

inimigo, realizado de acordo com um planejamento e sem contato com o inimigo, a fim 

de evitar um combate decisivo” (BRASIL, 2003, p. 5-95). Ocorre, normalmente, como 

parte de um movimento do Escalão Superior (Esc Sp), ou, caso esteja isolado, o Btl 

retrai mediante ordem ou após ter cumprido sua missão. 

 

Uma retirada pode ser realizada com as seguintes finalidades: 
(1) aumentar a distância entre o defensor e o inimigo; 
(2) encurtar as distâncias para o apoio logístico; 
(3) ocupar um terreno mais favorável à defesa; e 
(4) permitir seu emprego em outro setor (BRASIL, 2003, p. 5-95).  
 

BRASIL (2020, p 4-410) elenca ainda outra finalidade para retirada, qual seja, “adaptar-

se a um reajustamento do dispositivo do escalão superior”. 

A Retirada busca, dessa forma, “evitar um combate decisivo em face da 

situação existente” (BRASIL, 2017, p. 3-11). A sua execução, normalmente como 

parte de uma força maior, é realizada dando-se ênfase aos movimentos noturnos e, 

caso ocorra em períodos diurnos, deve ser realizada em pequenos grupos, entrando 

em situação de combate apenas quando a missão exigir (BRASIL, 2017, p. 3-12 – 3-

13). 

São elencados os seguintes fatores básicos para operações de Movimentos 

Retrógrados:  

 

(a) Planejamento centralizado e execução descentralizada; 
(b) Uso adequado do terreno e das condições meteorológicas com 
especial atenção para o máximo aproveitamento das redes de estradas, 
principalmente pelas forças motorizadas e blindadas; 
(c) Liberdade de ação, rapidez e mobilidade; 
(d) Coordenação e controle; 
(e) Manutenção do moral, que poderá ser obtido pelo exercício vigoroso da 
chefia de seus comandantes; 
(f) Emprego adequado do apoio de fogo e obstáculos; 
(g) Emprego oportuno de ações ofensivas; e 
(h) Sigilo, segurança e simulação (BRASIL, 2003, 5-70 – 5-71, grifo nosso). 

 

Atenta-se, ainda, para os fundamentos das Operações Defensivas, quais 

sejam: 
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(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; e  
(10) integração e coordenação das medidas de defesa (BRASIL, 2003, 5-2). 

 

Na retirada o Btl recebe um eixo pelo qual executará essa operação, podendo, 

dependendo do terreno, necessidade de segurança e tempo, retrair por um ou vários 

itinerários.  

 

O Btl adota uma formação inversa da empregada numa marcha para o 
combate. Devem ser estabelecidas apropriadas vanguardas, flanco guardas 
e retaguardas. Quando a retirada é precedida de um retraimento, a 
retaguarda deve ser de forte valor. Quando o inimigo atua ou ameaça atuar 
sobre a retaguarda da tropa, a retaguarda passa a realizar as ações de uma 
operação retardadora. (BRASIL, 2003, 5-95) 

 

 

 

2.3 O BATALHÃO DE INFANTARIA NA RETIRADA DE ACORDO COM A DMT 

AMERICANA 

 

 

Pelo fato de a DMT brasileira estar muito alinhada à americana, não foram 

encontradas grandes diferenças nos conceitos doutrinários relativos à Retirada, 

Movimentos Retrógrados e Operações Defensivas. A seguir serão apresentados 

conceitos presentes na doutrina americana. Nela consta as seguintes finalidades dos 

movimentos retrógrados: 

 

1) Desligar-se das operações. 
2) Ganhar tempo sem lutar contra um confronto decisivo. 
3) Resistir, exaurir e danificar um inimigo em situações que não favorecem 
uma defesa. 
4) Levar o inimigo para uma situação desfavorável ou estender as linhas de 
comunicação do inimigo. 
5) Preservar a força ou evitar o combate em condições indesejáveis, como 
continuar uma operação que não promete mais sucesso. 
6) Reposicionar as forças em locais mais favoráveis ou se conformar aos 
movimentos de outras tropas amigas. 
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7) Posicionar a força para uso em outro lugar em outras missões. 
8) Simplificar a sustentação da força encurtando as linhas de comunicação. 
9) Posicionar a força onde ela possa conduzir a reconstituição com 
segurança. 
10) Ajustar o esquema defensivo para garantir um terreno mais favorável. 
11) Enganar o inimigo (EUA, 2017, p. 3-97, tradução nossa). 

 

Cita-se, ainda, o fato de a Retirada ocorrer sem o contato com o inimigo e de a 

segurança e velocidade serem os fatores mais importantes a serem considerados. 

 

Embora a interferência das forças terrestres inimigas não seja antecipada, 
forças inimigas móveis, forças não convencionais, ataques aéreos, 
operações de assalto aéreo ou disparos de longo alcance podem tentar 
interditar a força em retirada. Tipicamente, nesse tipo de movimento 
retrógrado, outra força de segurança cobre o movimento da força em retirada 
(EUA, 2017, p. 3-120, tradução nossa). 

    

Para uma maior segurança, o movimento de Retirada de um Batalhão inicia 

com várias pequenas colunas de marcha e, à medida que a distância do inimigo 

aumenta, elas se juntam em uma coluna maior. Influenciarão na definição do momento 

dessa união das colunas de marcha a probabilidade de interferências hostis e a 

disponibilidade de estradas. A coordenação também é fator primordial. Os 

comandantes costumam usar o tempo de movimento, rotas e checkpoint como 

medidas de Coordenação e Controle (EUA, 2013, p. 9-17). Há, ainda, a preocupação 

com os civis da área, devendo o comandante da operação reservar rotas para a 

evacuá-los, quando for o caso (EUA, 2013, p. 9-18). 

Caso a Retirada seja precedida de um Retraimento (quando há contato com o 

inimigo), são feitas as seguintes considerações: 

 

Quando a retirada do batalhão é precedida de um retraimento, ela começa 
quando o contato com o inimigo é quebrado. […] Antes ou depois do batalhão 
quebrar o contato com o inimigo, o batalhão movimenta suas unidades e 
suprimentos não essenciais, quando localizadas na retaguarda, para a frente. 
O batalhão pode ocupar uma área de reunião, se for necessário, após a 
quebra de contato com o inimigo, antes de iniciar o movimento em coluna da 
marcha, para reestabelecer o comando da missão ou os suprimentos. Uma 
vez que as forças subordinadas entram em coluna de marcha, o batalhão está 
preparado para iniciar a retirada. (EUA, 2017, p. 3-121, tradução nossa) 
 

 

 

 

 



28  

2.4 ATUALIZAÇÕES NO AMBIENTE OPERACIONAL E SUA INFLUÊNCIA NOS 

CONFLITOS ARMADOS 

 

  

As ideias que agora serão apresentadas foram extraídas principalmente de 

duas obras do Cel Inf ALESSANDRO VISACRO intituladas GUERRA IRREGULAR e 

A GUERRA NA ERA DA INFORMAÇÃO. Os livros apresentam justamente um 

sobrevoo sobre a história dos conflitos armados desde a antiguidade até o presente e 

visualiza como eles continuarão sendo travados durante o século XXI, indicando qual 

deve ser a atitude das forças armadas dos Estados para fazer frente às ameaças que 

se apresentarão. Após apresentar as ideias contidas nessas obras, será apresentado 

o que já está previsto nos manuais do EB mais atuais sobre o mesmo tema. 

 

 

2.4.1 Considerações do Cel Inf ALESSANDRO VISACRO 

VISACRO (2009), ao relatar o sucesso da invasão americana no Iraque, a qual 

ocorreu a partir de 19 de março de 2009 na operação “Iraqi Freedom”, mostra que os 

Estados Unidos (EUA) se surpreenderam com o início de atos de terrorismo e 

guerrilha urbana, com destaque para os ocorridos nas cidades de Fallujah e Samarra. 

A derrubada do regime de Saddam Hussein havia dado fôlego para que diversos 

grupos estatais e não estatais, até então oprimidos, se valessem da violência para 

buscarem seus interesses próprios. Para se erradicar esses focos de insurgência e de 

fato pacificar o Iraque, seria necessária uma estratégia com objetivos a longo prazo, 

demandando um tempo que dificilmente seria aprovado pela opinião pública do povo 

americano. Tiveram que deixar o Iraque. 

 

Portanto, se o verdadeiro alvo da invasão do Iraque era a redefinição do 
equilíbrio de poder no Oriente Médio, fortalecendo a posição de Washington 
em detrimento da crescente influência antiocidental dos governos de 
Damasco e Teerã, a violência sectária que afligia, cada vez mais a população 
iraquiana sinalizava para o fracasso da intervenção militar norte-americana. 
(VISACRO, 2009, p. 35) 

 

 

O que o Exército Americano estava enfrentando ocorria com outras grandes 

exércitos pelo mundo. Uma grande força do Estado, até então acostumado em ter o 
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monopólio do uso da violência, tendo que ceder diante de pequenas ações de 

terrorismo ou insurreição. Essa é a chamada “guerra irregular”, que tem prevalecido 

e, ao que tudo indica, continuará sendo o principal tipo de conflito armado do século 

XXI. VISACRO (2018) nos mostra que pequenos conflitos étnicos, atos de terrorismo, 

dentre outros, sempre existiram e não devem ser encarados como algo totalmente 

novo. O “novo” veio através da “revolução da informação”. A constante presença da 

mídia, a facilidade de se projetar informações com velocidade e em qualquer lugar do 

mundo, a diminuição do controle do Estado sobre as empresas de notícias fez com 

que a opinião pública pesasse mais. Isso, somado à evolução de conceitos de direitos 

humanos, limitou os Exércitos de todo o mundo, impedindo que eles buscassem atingir 

seus objetivos militares sem considerar o excesso de danos colaterais. Cada ação 

deveria ser, agora, cirúrgica e rápida. Com isso houve a diminuição da probabilidade 

de grandes embates envolvendo as Forças Armadas de Estados oponentes. 

 

A onipresença da mídia, o assédio de organizações humanitárias e a 
influência da opinião pública sobre a tomada de decisões políticas e militares 
têm caracterizado um cenário onde exércitos nacionais permanentes, com 
orçamentos dispendiosos e moderna tecnologia, parecem ineficazes e 
antiquados. (VISACRO, 2009, p. 8) 

 

Se adequar à realidade dos conflitos atuais é um desafio para qualquer força 

armada do mundo. É normal que os militares fiquem presos à métodos cartesianos 

aprendidos há décadas nas Escolas Militares. Apesar de ser fundamental que o 

Exército tenha condições de fazer frente a uma ameaça militar de outro Estado, é 

necessário que ele entenda os conflitos irregulares e que faça com que seus militares 

saibam os métodos corretos de combatê-los, seja em benefício da própria nação ou 

de outras que são palco de missões de paz da Organização das Nações Unidas 

(ONU). 

VISACRO (2018) faz referência à expressão usada pelo War College, 

instituição de ensino superior do Exército Americano, para definir o ambiente em que 

se dão os conflitos na Era da Informação: “volátil, incerto, complexo e ambíguo”. Em 

seguida, elenca as principais características encontradas no ambiente operacional 

atual: 

 

- Níveis variáveis de intensidade de conflito; 
- Ameaças provenientes de atores estatais e não estatais; 
- População Civil com postura ambivalente (favorável, neutra e hostil); 
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- Idiossincrasias6 culturais (complexidade do “terreno humano”); 
- Onipresença da mídia; 
- Assédio de organismos de defesa dos direitos humanos; 
- Outras agências estatais presentes no interior da área de operações; 
- Atuação de organizações não governamentais; 
- Restrições legais; 
- Limites impostos pela opinião pública; 
- Controle de danos sobre bens civis e o meio ambiente; 
- Disponibilidade de moderna tecnologia (capacidades ampliadas das forças 
militares: ver, engajar pelo fogo, manobrar e comunicar-se); 
- Grande volume de dados (propensão à sobrecarga de informação); 
- Velocidade e fluidez da informação; e 
- Disseminação da informação em escala global. (VISACRO, 2018, p. 158) 

 

Nos conflitos de quarta geração, segundo VISACRO (2009), o enfoque não 

deve estar sobre os aspectos essencialmente militares, mas sim no ambiente político 

e psicossocial nos quais os conflitos estão inseridos. Ele complementa que, na busca 

de eliminar as tensões e prover a segurança, os governos devem “[…] identificar quais 

são os elementos que compõem esse ambiente; as relações de causa e efeito 

existentes entre eles; a forma como se combinam, se potencializam ou se anulam” 

(VISACRO, 2009, p. 226).  

A seguir serão apresentados alguns elementos elencados por VISACRO (2009) 

que costumam estar presentes em ambientes propícios à combates irregulares: 

a) Contraste social → Existência, em um mesmo ambiente, de classes 

sociais com poder aquisitivo bastante divergente; 

b) Aquisição de um referencial crítico → Percepção por parte das 

classes sociais mais vulneráveis de que estariam sendo oprimidas ou exploradas; 

c) Incremento demográfico superior à capacidade de ingerência do 

Estado → Crescimento populacional acima do crescimento econômico e da 

capacidade de o Estado fazer uma correta gestão dos assuntos que acompanham o 

aumento demográfico; 

d) Conquistas sociais incompletas → Interrupção ou retrocesso de 

conquistas sociais por parte dos grupos mais carentes; 

e) Imobilidade social → Falta de perspectiva da classe social menos 

favorecida se ascender socialmente; 

f) Preservação de deformidades na estrutura social → Reivindicações 

sociais que se perpetuam por nunca terem uma solução definitiva, como, por exemplo, 

 
6 Disposição particular de temperamento e constituição, em virtude da qual cada indivíduo sente 
diversamente os efeitos da mesma causa. (ALVES, 2000, p. 369) 



31  

solicitação de terras pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST); 

g) Violência cultural institucionalizada → Comum em povos ou grupos 

que já possuem o costume de aplicar a violência, o qual é passado de geração a 

geração; 

h) Ausência do Estado → Ocorre quando o Estado não se faz presente 

em partes de seu território, propiciando “vácuos de poder”, que naturalmente acabam 

preenchido por grupos disposto a exercer um poder paralelo. 

i) Inexistência de sólida tradição institucional → Ausência de 

instituições estatais com respaldo para coibir qualquer ato que agrida a autoridade do 

Estado; 

j) Experiência militar positiva → Ocorre quando determinado grupo 

insurgente já tenha empregado a violência armada para atingir algum objetivo e, ao 

seu ver, tenha sido uma ação exitosa. Tal fato seria motivador para novos atos do tipo. 

k) Existência de interesses externos antagônicos → Ocorre quando o 

grupo insurgente possui atores externos dispostos a ajudá-lo com os mais diversos 

tipos de apoio (financeiro, territorial, político, militar etc.); 

l) Aspirações nacionalistas → Ocorre quando o grupo insurgente se vale 

de discursos pregando suas ideias como se aquilo fosse o melhor para a nação. 

m) Conflitos étnicos e religiosos → Diferenças étnicas e fanatismo 

religioso podem gerar discursos políticos extremistas que buscam justificar atos de 

violência. (Ex: guerras tribais, eterna guerra entre Israel e países islâmicos etc.). 

n) Fatores de ordem ideológica → Ocorre quando um grupo alimenta um 

pensamento sobre o que tem causado sua opressão ou a desigualdade social e, em 

determinado ponto, tal pensamento justifica ações de violência para alterar a situação; 

o) Atuação da intelligentsia nativa → Ocorre quando um intelectual 

integrante do grupo insurgente atua de forma a fomentar discursos revolucionários; e 

p) Falência do regime político vigente → Ocorre quando o poder do 

Estado se degrada a ponto de não ser capaz de atender às demandas sociais. 

Ainda na busca de se entender a Guerra Irregular, VISACRO (2009) aponta as 

principais características dela, as quais serão apresentadas a seguir com breves 

comentários sobre cada uma: 

a) Apoio da população → O apoio da população é elencado como o 

centro de gravidade dos conflitos atuais, sendo muito mais importante do que a 

destruição das forças inimigas ou mesmo a conquista de territórios. As forças 
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irregulares estarão sempre buscando esse apoio, seja ele ativo ou passivo, através 

de campanhas de operações psicológicas. Até mesmo seus alvos, sobre os quais 

executam ações armadas, possuem, um peso ideológico/psicológico, a exemplo do 

que ocorreu nos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. O apoio da 

população, além de dar “legitimidade” para suas ações, garante à força irregular 

imensa vantagens táticas para executá-las. As forças regulares, por sua vez, devem 

buscar o mesmo apoio da população, combatendo o radicalismo dos grupos rebeldes 

e oferecendo “segurança e esperança” para a população. 

b) Necessidade de um ambiente político, social, histórico e cultural 

favorável → Uma vez que um movimento insurreccionista depende da fragilidade do 

governo para se desenvolver, faz-se necessário que o Estado se crie um ambiente 

como o descrito neste tópico a fim de minar a força dos grupos irregulares. Nota-se 

que, neste quesito, não se faz presente a questão militar, mas sim a política, social, 

histórica e cultural. 

c) Menor relevância dos aspectos militares → A exemplo do ocorrido 

com os EUA no Vietnam, as vitórias militares não compreendem a vitória da guerra. 

O conflito só será vencido caso haja êxito nos campos político e psicossocial. 

d) Preponderância dos processos indiretos → Por possuírem 

inferioridade bélica, os grupos irregulares costumam atuar de forma indireta, através 

de campanhas de operações psicológicas, atos de terrorismo, dentre outros. 

e) Estratégia prolongada → As forças irregulares buscam fazer o 

combate prolongar ao máximo a fim de que a campanha militar do exército regular 

fique desgastada perante a opinião pública e, assim, tenha que encerrar 

prematuramente. 

f) Ações táticas efêmeras → Ao invés de grandes combates, é comum 

que as ações das forças irregulares demandem considerável tempo de planejamento 

com uma execução rápida, a exemplo de um atentado terrorista. 

g) Não-linearidade → Diferentes dos combates da 2ª Guerra Mundial, os 

comandantes das forças regulares dificilmente se depararão com limites territoriais 

para dispor suas tropas. O terreno a ser ganho é o terreno humano, materializado pela 

postura da população. 

h) Difícil detectabilidade → Principalmente quando está no início de seu 

desenvolvimento, as forças irregulares agem na clandestinidade para não serem 

notadas. Buscam ainda esconder seu vínculo com seus apoiadores. Valem-se, ainda, 
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da vantagem de se camuflarem no meio da população ao, simplesmente, esconderem 

seus armamentos ou qualquer prova de vínculo com o grupo que fazem parte. 

i) Busca de resultados psicológicos nas ações de combate → Cada 

ação tática promovida pelos grupos insurgentes buscará ter um potencial psicológico 

e contará com sua ampla divulgação pelos canais de comunicação, a exemplo do 

atentado às Torres Gêmeas e ao Pentágono em 11 de setembro de 2001. 

j) Ausência de padrões rígidos de planejamento e execução → Os 

métodos rígidos de planejamento característicos das escolas militares são deixados 

de lado pelas forças irregulares. O que dirá se uma ação foi correta ou não será seu 

bom resultado. Essa ideia faz com que os grupos irregulares atuem de forma 

descentralizada, valorizando a iniciativa e a liberdade de ação. 

k) Insubordinação a restrições legais → Enquanto os exércitos regulares 

não podem ignorar nenhum dispositivo legal na sua forma de atuação, os grupos 

irregulares não se sujeitam a restrição legal alguma. Esses grupos se valem da 

tendência da mídia e da opinião pública relevar os crimes que eles praticam ao mesmo 

tempo que condenam veementemente qualquer deslize perante a legislação por parte 

das forças convencionais. 

l) Individualidade → Tendência de grupos irregulares cometerem suas 

ações empregando indivíduos isolados. 

m) Maior proximidade entre os níveis político, estratégico e tático → A 

presença da mídia no ambiente operacional gera a certeza de que qualquer ação 

tática será amplamente divulgada e terá repercussões no nível estratégico e político. 

Dessa forma, mesmo o simples soldado na ponta da linha não poderá se preocupar 

unicamente com sua missão tática, pois sua atuação pode gerar efeitos muito mais 

amplos. 

n) Economia de forças → Por ser menos oneroso, menos arriscado e 

proporcionar um desgaste político menor, é comum que os Estados, na busca pelos 

seus interesses, optem por financiar grupos irregulares ao invés de empregar seu 

exército contra outros Estados. 

o) Desenvolvimento em fases → O desenvolvimento de uma organização 

irregular se dará basicamente em duas fases. Na primeira focará em sua expansão e 

conquista do apoio da população, tendo que atuar de forma clandestina para diminuir 

o risco de ser eliminada enquanto ainda fraca. Na segunda já terá condições de atuar 

de forma ostensiva, tendo inclusive controle direto de parcela da população local onde 
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estiver instalada, agindo como um poder paralelo perante o Estado, tendo 

representatividade política.  

p) Indefinição entre os campos da segurança interna e da segurança 

pública → Dificuldade de se identificar qual o papel das forças de segurança pública 

e o papel das forças armadas no combate aos grupos irregulares. 

q) Dicotomia dos parâmetros operacionais → Enquanto as forças 

regulares têm a tendência de buscar objetivos na dimensão física do ambiente 

operacional, as irregulares focam em atingir objetivos nas dimensões humana e 

informacional. 

r) Subordinação dos objetivos militares aos objetivos políticos → Os 

atos em que haja emprego de violência, seja por parte das forças irregulares ou das 

regulares, devem estar ligados aos objetivos políticos da força. Caso contrário 

certamente farão a força cair em descrédito perante a população. 

Pelo que já foi apresentado até o momento, fica claro para o leitor que as 

vitórias obtidas na Guerra do Futuro não serão conquistadas atuando unicamente na 

dimensão física, mas principalmente através da dimensão informacional. Surge então 

a grande questão a ser decifrada pelas forças convencionais: como deve ser o 

emprego das forças militares para se atingir tais vitórias? Para começar, deve-se 

considerar que nem sempre os militares serão empregados para resolver o problema. 

Sigmund Newman assim disse: 

 

[…] a guerra moderna é de natureza quádrupla – diplomática, econômica, 
psicológica e, apenas como último recurso, militar. Uma campanha militar 
pode ser perdida antes que o primeiro tiro seja disparado. De fato, pode ser 
de antemão decidida nas frentes preliminares da guerra econômica e 
psicológica. Um conflito pode ser travado com meios diferentes em terrenos 
diferentes.7 

 

Uma vez sendo necessário utilizar as forças militares, como elas devem atuar? 

VISACRO (2019) aponta duas questões centrais no combate às forças irregulares. A 

primeira seria a legitimidade do Estado. Já que a população não aceita que as forças 

regulares excedam os limites legais, elas devem procurar estar sempre respaldadas 

pela lei em suas atuações. Especial atenção deve ser dada ao Direito Internacional 

Humanitário, cujas convenções e tratados o Brasil faz parte, havendo uma forte 

cobrança internacional para que os países signatários realmente se adequem a essas 

 
7 Citado por VISACRO, 2019, p. 68. 
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normas. A seguinte conduta deve ser esperada dos integrantes da Forças Armadas e 

das foças policiais: 

 

- Atuar dentro dos limites legais, dispondo, para tanto, de um arcabouço 
jurídico adequado às ações policiais e à condução das operações militares; 
- Apresentar conduta ética e, tanto quanto possível, transparente; 
- Fazer uso limitado da força letal; 
- Sobretudo colaborar para que sejam dadas resposta eficazes às 
necessidades básicas, aos anseios e às reivindicações da população local. 
(VISACRO, 2009, p. 343) 

 

A outra questão central é justamente obter o apoio da população. 

Conquistando-o, automaticamente se estaria minando o apoio que os grupos 

irregulares teriam, ficando eles sem refúgios, patrocinadores ou mesmo liberdade para 

atuar. Para tal, as operações militares de grande envergadura são deixadas de lado e 

dão lugar a uma abordagem civil-militar integrada, com foco em realizar reformas 

sociais e melhorar as condições de vida da população, aponta VISACRO (2019). O 

emprego de operações psicológicas, de inteligência e operações tipo polícia também 

deve ser amplo, além de procurar valer-se das forças de segurança do local para 

combater as ações de grupos insurgentes. Para um estilo de combate tão complexo, 

são elencados os seguintes atributos que um exército precisa ter para combater uma 

insurreição: 

 

- Cultura organizacional que fomente a liderança em todos os níveis da cadeia 
hierárquica, desenvolva a iniciativa dos comandos subordinados e permita a 
condução de ações descentralizadas de forma eficiente; 
 - Capacidade de empregar força letal mínima e controlar seus danos 
colaterais; 
- Persistência, capacidade de operar por longos períodos de tempo, 
convivendo com a frustração, a ausência de resultados efetivos e com um 
número crescente de baixas, sem se desgastar politicamente ou amargar um 
colapso moral; 
- Capacidade de interagir com a população local, dando-lhe de forma tangível 
segurança e de forma abstrata esperança; 
- Capacidade de interagir com a mídia e com organizações não 
governamentais; 
- Capacidade de operar em conjunto com corporações policiais e forças de 
segurança nativas; 
- Capacidade de colaborar com outras agências estatais; 
- Disponibilidade de instrumentos jurídicos adequados e capacidade par fazer 
bom uso deles; 
- Grande adaptabilidade, ajustando-se às rápidas transformações das 
organizações militantes e às frequentes mutações do combate irregular; 
- Capacidade para aprender com a cultura nativa;  
- Disponibilidade de agências de inteligência e forças de operações especiais 
competentes.  (VISACRO, 2019, p. 346) 
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Por fim, devido à possibilidade de que pequenas ações táticas tenham 

repercussão global, VISACRO (2018) indica que, na Era da Informação, faz-se 

necessário utilizar-se cada soldado como um “cabo estratégico”. Isso significa que, 

mais que cumprir sua missão de combate eficazmente, o soldado deve agir dentro da 

lei, angariar o apoio da população, ser um sensor de inteligência e um vetor de 

operações psicológicas. Sem dúvidas, uma tarefa difícil, porém essencial para o 

sucesso das operações militares no contexto atual. 

 

 

2.4.2 Considerações já presentes nos manuais do EB e outras publicações 

federais 

 

 

Diversos manuais do EB destacam as três dimensões do ambiente operacional. 

Compreendê-lo é considerado fundamental para se obter êxito nas operações 

militares (BRASIL, 2019b). As mudanças sociais e tecnológicas, principalmente as 

relacionadas à TIC, somadas ao fato de os conflitos militares terem migrado para os 

centros urbanos, trouxeram a forte presença da população e da mídia para a área de 

operações. Isso torna as dimensões humana e informacional mais relevantes 

(BRASIL, 2014b, p. 2-2). 

Nesse contexto, “a narrativa dominante – percepção estabelecida como válida 

nas mentes de um ou mais públicos-alvo – pode ser considerada um acidente capital 

das operações militares” (BRASIL, 2019b, p. 2-2). O Manual de Campanha Operações 

(BRASIL, 2017, p. 2-21) identifica que “a opinião pública favorável é um objetivo a ser 

buscado desde o nível político até o tático”, sendo fundamental que os elementos da 

F Ter tenham uma acurada compreensão da dimensão humana, conhecendo a cultura 

local, as leis, a economia e a estrutura social da população da área de operações 

(BRASIL, 2017, p. 2-23).  

Nota-se, em análise à Estratégia Nacional de Defesa (BRASIL, 2012a), à 

Política Nacional de Defesa (BRASIL, 2012c) e ao Livro Branco de Defesa Nacional 

(BRASIL, 2012b) a intenção do Brasil de se buscar a solução de tensões com outros 

países através da diplomacia evitando-se o uso de ações diretas. Isso se torna mais 

fácil através da obtenção da Superioridade de Informações, que é uma das 

Capacidade Militares Terrestres (BRASIL, 2014a, p.17). 
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3. ANÁLISE E RESULTADOS        

 

 

O Exército Brasileiro, em especial na última década, foi amplamente 

empregado em missões reais dentro e fora do território nacional. Em âmbito 

internacional, destaca-se a atuação do Brasil como responsável pelo comando da 

Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti (MINUSTAH), ocorrida entre 

2004 e 2017. O Brasil era o responsável pelo envio da maior parte das tropas que dela 

participavam e a maior parte das operações que ocorriam durante a missão eram 

típicas de tropa de infantaria. No Brasil, além da permanente atuação de combate a 

ilícitos na fronteira terrestre, o EB foi empregado na segurança de grandes eventos 

(visita do Papa em 2013, Copa das Confederações FIFA 2013, Copa do Mundo FIFA 

em 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016) e em operações de Garantia da Lei 

e da Ordem (GLO), com destaque para a intervenção militar no Rio de Janeiro em 

2018. 

Visando mapear algumas características que marcavam a atuação de tropa de 

infantaria nos eventos citados acima, foi realizado um questionário tendo como 

público-alvo oficiais de infantaria. O questionário é o mesmo que consta no anexo A e 

foi elaborado com base em algumas ideias constantes na Revisão da Literatura. 50 

(cinquenta) oficiais que responderam: 1 (um) major, 48 (quarenta e oito) capitães e 1 

(um) 1º tenente. Quase a totalidade (96%) já havia participado de missões reais 

atuando como comandante de pelotão ou companhia de fuzileiros atuando como tropa 

de infantaria. Dos que participaram em missões reais, 48 (quarenta e oito) atuaram 

em território nacional e 12 (doze) em território internacional. Quanto ao período, 2 

(dois) oficiais afirmaram ter participado de missões ocorridas antes de 2010, 44 

(quarenta e quatro) de 2010 a 2015 e 33 (trinta e três) de 2016 adiante, o que indica 

que as respostas apresentadas são relativas a eventos atuais. Foram levantadas 

quais eram as finalidades das missões: 
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Gráfico 1 – Finalidades das missões8 

 

A seguir, serão feitas algumas inferências sobre o combate moderno baseadas 

nas demais respostas apresentadas no questionário. 

 

 

3.1 As operações militares estão fortemente presentes no ambiente urbano 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Localização (rural ou urbana) das operações 

 

 
8 GLO significa Garantia da Lei e da Ordem. REFRON significa Reconhecimento de Fronteira. 
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Nota-se pelo gráfico acima que 97,9 % das missões contaram com participação 

da tropa em ambiente urbano, comprovando que essa é uma tendência dos conflitos 

modernos. Esse era um resultado esperado, já que nas cidades se concentram as 

melhores infraestruturas, redes viárias e a própria população local, cuja opinião 

favorável é disputada pelas forças irregulares e pela própria tropa regular. Vale 

ressaltar que, apesar dessa tendência, há ainda a atuação em ambiente rural (59,1%), 

indicando que o adestramento para esse fim não deve ser negligenciado. 

 

 

 

3.2 O apoio da população é fundamental para o sucesso das operações militares 

 

 

Gráfico 3 – Sentimento por parte da tropa de necessitar do apoio da população para atingir seus 

objetivos 

 

Perguntados se sentiram necessidade do apoio da população local para 

consegui atingir os objetivos militares durante as missões, 95,9% dos oficiais 

responderam que sim. Esse dado confirma que o apoio da população é um centro de 

gravidade dos conflitos modernos. Toda atuação da tropa deve estar voltada para se 

obter e manter esse apoio, já que quanto mais ele tende para as forças regulares, 

menos suporte, em todos os sentidos (logístico, tático, financeiro, de inteligência, 

ideológico etc.), as forças irregulares terão.  
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O Exército Brasileiro conta com o prestígio de ser uma das instituições mais 

confiáveis do Brasil perante o povo brasileiro. Não era diferente também perante o 

povo haitiano. É possível que esse seja o motivo de que 61,2% dos militares que 

responderam o questionário afirmaram que não deixaram de atingir algum objetivo 

militar por falta de apoio da população local. Os outros 38,8% que afirmaram o 

contrário são uma minoria não tão pequena, o que indica novamente a relação entre 

tal apoio e as operações militares. 

 

 

 

3.3 A mídia está presente no ambiente operacional moderno 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Presença da mídia no ambiente operacional 

 

O gráfico confirma o já afirmado na revisão da literatura de que a mídia está 

amplamente presente no ambiente operacional moderno. Tal fato já ocorre há 

algumas décadas. A Guerra do Golfo, por exemplo, ocorrida em 1991, já havia sido 

fortemente coberta pela mídia televisiva. O avanço das tecnologias de comunicação 

potencializa esse efeito, fazendo com que qualquer cidadão atue como um repórter 
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ao filmar ou fotografar atitudes da tropa e divulgar isso pela internet com seus 

comentários próprios (muitas vezes não fiéis à verdade).  

 

Gráfico 5 – Influência da presença da mídia nas operações 

 

Em uma guerra onde o apoio da população é um centro de gravidade, torna-se 

imperativo que a tropa saiba lidar com a presença da mídia adotando-se uma postura 

irrepreensível, amparada pelos dispositivos legais e, tão importante quanto isso, ter 

condições de responder a questionamentos por parte da mídia de forma oportuna. 

BRASIL (2014b, p. 18) afirma: “[…]a percepção que a população tem da realidade é 

de suma importância. Controlar a “narrativa” é não apenas comunicar bem, mas 

comunicar primeiro”9.  Necessita-se, portanto, de agilidade em dar a versão oficial 

sobre determinado acontecimento, evitando, ou pelo menos dificultando, que a mídia 

apresente uma versão deturpada dos acontecimentos que venha a prejudicar a 

imagem da Força. Daí surge a importância de a tropa estar adestrada em saber lidar 

com a mídia e de que as seções de comunicação social estejam sempre em condições 

de atuar. 

 

 

 

 

 
9 “Controle da narrativa” seria estabelecer a narrativa (versão) dominante sobre determinado assunto, 
fazendo com que essa seja a percepção que a maioria da sociedade tenha daquilo. 
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3.4 Há a tendência de que as Forças Adversas sejam constituídas de Forças 

Irregulares 

 

 

Dos oficiais que responderam ao questionário, 43 (quarenta e três) acusaram 

a existência de Força Adversa nas operações que participaram. Nesses casos, foi-se 

perguntado, ainda, qual eram as características de tais grupos, as quais estão 

descritas no gráfico abaixo: 

 

  

Gráfico 6 – Características das Forças Adversas 

 

Disso se constata o já mostrado na revisão da literatura: os conflitos militares 

atuais não são travados entre forças regulares de Estados distintos, porém entre uma 

força regular e forças irregulares. No Brasil nota-se a existência forte do crime 

organizado e de milícias, que se valeram da ausência do Estado em pontos do 

território brasileiro e ali estabeleceram verdadeiros impérios sustentados pelo tráfico 

de drogas e armas. 
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3.5 A Força Regular se preocupa muito em atender às regras de engajamento e 

legislações diversas que influenciam na forma de atuação da tropa 

 

 

 

 

Gráfico 7 – Nível de atenção dado às regras de engajamento durante a Operação 

 

O gráfico acima demonstra que o EB já tem se preocupado em adestrar suas 

tropas para que elas atuem dentro dos dispositivos legais. São muitas as legislações 

que influenciam na forma de atuação das tropas regulares. Geralmente elas são 

compiladas em regras de engajamento que se adequem à realidade de cada missão. 

Como já foi visto, a tropa deve atuar dentro da legitimidade, já que existe uma clara 

tendência de a população relevar atrocidades cometidas por grupos irregulares ao 

mesmo tempo que não admite o mesmo por parte das tropas regulares. 

É positivo que 64,4% das respostas declarem uma alta preocupação com as 

regras de engajamento. Deve-se, entretanto, trabalhar para que esse número suba, 

tendo em vista a relevância dada à atuação do Estado dentro da legitimidade, tratada 

por VISACRO (2019) como uma das questões centrais para se combater Forças 

Irregulares. 
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3.6 Geralmente se faz necessário o uso de instalações civis para apoiar 

logisticamente a tropa 

 

 

 

 

Gráfico 8 – Uso de instalações civis para prestar apoio logístico à tropa 

 

O gráfico aponta que é normal, muitas vezes fundamental, que se use 

instalações civis para realizar o apoio logístico durante as operações. Esse tema foi 

abordado para se confirmar o demonstrado na revisão da literatura onde se tratou 

sobre a Retirada da Laguna e sobre a Retirada de Dunkirk. Em ambos os eventos foi 

notado o uso de cidades e suas estruturas/recursos para que as operações militares 

obtivessem sucesso.  
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3.7 A tropa é amplamente empregada com pequenas frações atuando 

isoladamente 

 

 

Gráfico 9 – Forma de emprego da tropa de infantaria em operações atuais 

 

VISACRO (2009) apontou sobre a tendência do uso de pequenas frações para 

fazer frente às Forças Irregulares. Tal fato se deve à não linearidade do combate e de 

que as ações dos grupos irregulares serem rápidas, pequenas e com potencial 

psicológico forte. O gráfico acima confirmou tal situação ao indicar que 89,8% das 

operações eram realizadas empregando frações pelotão ou GC atuando de forma 

isolada.  

Diante disso, cresce de importância o correto adestramento dos Cmt Pel e Cmt 

GC de forma que eles saibam lidar com a complexidade dos conflitos militares atuais. 

Pelo achatamento dos níveis decisórios10, a ação do mais moderno soldado pode 

refletir no nível político, com repercussão internacional. Outro reflexo é a importância 

de que o sistema de comando e controle esteja sempre funcionado de forma que os 

comandantes dos escalões superiores tenham condições de comandar em todas as 

frentes e de forma simultânea nesse combate não linear. 

 

 

 

 

 

 
10 Os níveis decisórios são os seguintes, apresentados do mais alto para o mais baixo: Nível Político, 
Nível Estratégico, Nível Operacional e Nível Tático. 
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3.8 O EB, quando empregado, geralmente atua junto às outras Forças Armadas 

e a diversas agências do Estado 

 

 

Gráfico 10 – Oportunidades em que o EB atuou junto à outras Forças Armada 

 

 

Gráfico 11 – Oportunidades em que o EB atuou em regime interagências 

  

Os gráficos acima confirmam a tendência que as forças regulares dos Estados 

não mais atuem sozinhas na solução dos conflitos militares. No ambiente operacional 

estarão presentes diversas agências do Estado, por vezes organizações não 

governamentais (ONG), além do emprego conjunto de todas as Forças Armadas. Tal 

situação se faz necessária diante de um inimigo tão complexo. 
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Para lidar com a complexidade dos desafios impostos pelas operações desencadeadas no atual 

ambiente operacional, é necessário um esforço concertado de todos os instrumentos do Poder Nacional 

– o que inclui forças militares, organizações governamentais (nacionais e estrangeiras) e agências civis 

(de governo ou não). Essa integração entre o vetor militar e as estruturas civis é essencial para o êxito 

das operações. (BRASIL, 2013, p 2-4) 

 

Existe, portanto, a necessidade de se ensinar as frações de infantaria a atuarem 

em conjunto com esses diversos agentes, tarefa não tão simples, já que cada 

instituição possui suas peculiaridades e forma de trabalhar. O adestramento conjunto 

é, portanto, algo a ser buscado. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 
 
 

Através do trabalho de pesquisa realizado, foi possível responder às questões de 

estudo propostas para este trabalho. A seguir, será apresentado, de forma sucinta, o que 

pode ser possível inferir através da pesquisa bibliográfica e também da pesquisa de 

campo. 

Após a análise dos dois casos de retirada mais sobressalientes que ficaram 

registrados na literatura, pode-se afirmar, a respeito de Operações de Retirada: 

1) Há uma alta demanda de suporte logístico fornecido pelo escalão superior 

(alimentação, apoio de saúde, meios de transporte e seus combustíveis etc.); 

2) Existe uma grande dificuldade de comando e controle que deve ser 

suprimida pela existência de meios que proporcionem o exercício dos mesmos e por uma 

atuação firme dos comandantes; 

3) Se faz necessária a liderança por parte dos comandantes das frações a fim 

de diminuir a frustração da tropa de ter que retirar-se. Deve ser explicado que a retirada 

está acontecendo para que a tropa seja empregada em locais e momentos mais 

oportunos; 

4) A tropa em retirada geralmente se vale das cidades, usufruindo de sua 

infraestrutura e recursos, para conseguir cumprir missão; 

5) O inimigo, pelo seu levantamento de inteligência, pode facilmente verificar 

que a tropa está em retirada, caso não sejam tomadas as medidas de contrainteligência 

necessárias; 

6) A tropa em retirada fica vulnerável à atuação do inimigo.  

Nos manuais do EB que falam sobre a retirada já existem as considerações 

necessárias sobre os seguintes tópicos: 

1) Finalidades dos movimentos retrógrados, nos quais a retirada está inclusa; 

2) Necessidade do exercício da chefia e liderança para manter o moral da tropa 

elevado; 

3) Medidas de coordenação e controle necessárias para a correta execução da 

retirada; 

4) Uso apropriado das vias para a execução da retirada; 

5) Medidas de segurança a serem adotadas durante a execução da retirada a 

fim de fazer frente a um ataque inimigo; e 

6) Preponderância da velocidade perante a segurança. 

Como o foco deste trabalho é propor atualizações no manual C 7-20, vale ressaltar 

que o Manual de Campanha Forças-Tarefas Blindadas (BRASIL, 2020), propõe uma 

finalidade a mais para a retirada, qual seja: “adaptar-se a um reajustamento do dispositivo 
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do Esc Sp”. 

Em análise aos manuais americanos que tratam sobre a retirada, ficou claro que 

não existem grades diferenças, tendo em vista que a DMT brasileira está bem alinhada à 

americana. Entretanto, como os manuais americanos utilizados são mais atuais, ali estão 

algumas ideias ainda não constantes no C 7-20, quais sejam: 

1) Quanto às finalidades dos movimentos retrógrados: 

8) Simplificar a sustentação da força encurtando as linhas de comunicação; 
9) Posicionar a força onde ela possa conduzir a reconstituição com segurança;  
[…] 
11) Enganar o inimigo. (EUA, 2017, p 3-97, tradução nossa) 

 

2) EUA (2017, p. 3-120) reconhece que forças inimigas, incluindo forças 

não convencionais, podem interferir movimentos de retirada; 

3) O deslocamento inicial em várias pequenas colunas de marcha e 

sugerido para que se tenha uma maior segurança. Essas colunas se juntariam em colunas 

maiores a medida que haja um afastamento do inimigo, de acordo com a existência de 

rede de estradas e também da diminuição da possibilidade de interferências hostis; 

4) São sugeridas como medidas de coordenação e controle o tempo de 

movimento, rotas e checkpoint (EUA, 2013, p. 9-17); 

5) Existência de preocupação com os civis da área, devendo o comandante 

da operação reservar rotas para a evacuá-los, quando for o caso (EUA, 2013, p. 9-18); 

6) Descrição da possibilidade de que o batalhão, quando a retirada é 

precedida de um retraimento, ocupe uma área de reunião após a quebra do contato com 

o inimigo a fim de se reorganizar antes de iniciar a retirada, quando isso se faz necessário 

(EUA, 2017, p 3-121). 

No esforço de se identificarem as atualizações do ambiente operacional em suas 

dimensões humana e informacional, foi feita uma ampla pesquisa bibliográfica em 

manuais do EB mais atuais e em obras literárias sobre o assunto, além de um questionário 

aplicado a 50 (cinquenta) oficiais de infantaria. Foram identificados diversos aspectos que 

se modificaram desde a última atualização do manual C 7-20. Alguns deles já existiam 

mesmo antes disso, porém serão citados devido ao grau de relevância que atingiram com 

o decorrer dos anos e à necessidade de que sejam considerados na escrituração da 

doutrina militar. Também, como as atualizações nas dimensões humana e informacional 

geraram implicações na dimensão física do ambiente operacional e na forma de atuação 

das tropas regulares como um todo, se tornou inviável ficar restrito apenas às alterações 

puramente da dimensão humana e informacional. Visando propor uma atualização mais 

completa do manual C 7-20, a seguir serão apresentados todos os aspectos relevantes 

sobre a atualização do ambiente operacional, das ameaças e da forma de atuação da 

tropa: 
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1) O apoio da população é encarado como centro de gravidade dos conflitos 

militares; 

2) A “narrativa dominante” é um acidente capital a ser conquistado; 

3) Advento de tecnologias de informação e comunicação permitindo que 

qualquer atitude da tropa seja registrada e divulgada instantaneamente, com possibilidade 

de ter repercussão internacional; 

4) Presença da mídia no ambiente operacional, cuja atuação normalmente 

dificulta as operações militares; 

5) Tendência de que os conflitos se desenvolvam em áreas humanizadas 

(cidades); 

6) Necessidade de atuar estritamente dentro dos limites impostos pelos 

dispositivos legais (legitimidade); 

7) As ameaças são compostas, normalmente, por Forças Irregulares, ao 

invés de tropas regulares de outro Estado. Esses grupos geralmente se camuflam dentro 

da população local, agindo na clandestinidade, realizam ações táticas efêmeras, rápidas 

e com alto potencial psicológico, não possuem padrões rígidos de planejamento e 

execução de suas ações, não se subordinam a restrições legais e são de difícil 

detectabilidade; 

8) Combates não lineares; 

9) Achatamento dos níveis decisórios (político, estratégico, operacional e 

tático); 

10) Menor relevância de aspectos militares ao mesmo tempo que aspectos 

políticos e sociais crescem de importância, fazendo com que os objetivos militares se 

subordinem aos objetivos políticos; 

11)  Tendência do emprego de pequenas frações isoladas (pelotão/ grupo 

de combate) durante as operações; 

12)  Tendência de que o EB seja empregado em conjunto com as outras 

Forças Armadas e em ambiente interagências. 

Diante do exposto, é possível sugerir que sejam incluídas as seguintes ideias para 

atualização do manual C 7-20 no que diz respeito à execução da Retirada por parte de 

um BI e, pontualmente, os Movimentos Retrógrados, da qual a Retirada faz parte: 

1) Acrescentar, no campo “GENERALIDADES” da Retirada, as seguintes ideias: 

a) “Adaptar-se a um reajustamento do dispositivo do Esc Sp”, como uma 

finalidade da retirada; 

b) Deve-se dar especial atenção à atuação de Forças Irregulares. Esses 

grupos geralmente se camuflam dentro da população local, agem na clandestinidade, 

realizam ações táticas efêmeras, rápidas e com alto potencial psicológico, não possuem 
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padrões rígidos de planejamento e execução de suas ações, não se subordinam a 

restrições legais e são de difícil detectabilidade. Dessa forma, podem atrapalhar a 

execução da retirada, seja através de ações ofensivas ou mesmo passando informações 

de nossas tropas para o inimigo; 

c) Existe a tendência de que os conflitos se desenvolvam em áreas 

humanizadas e, geralmente, a retirada depende de recursos existentes nos centros 

urbanos, o que indica que, em operações do tipo, as tropas estarão atuando nesses locais; 

d) Tendo em vista que o apoio da população é encarado como centro de 

gravidade dos conflitos militares, que a “narrativa dominante” é um acidente capital a ser 

conquistado e que a sociedade exige que as tropas atuem estritamente dentro dos limites 

impostos pelos dispositivos legais, a tropa deve estar bem orientada quanto às regras de 

engajamento e procedimentos junto à população local. Esse fator cresce de importância 

devido à ampla presença da mídia nos conflitos e à facilidade que qualquer civil possui de 

registrar um ato da tropa e divulgá-lo amplamente da forma que lhe convém; 

e) Deve-se considerar, para a execução da retirada, a possibilidade de se 

estar atuando junto às agências do Estado e organizações não governamentais. 

f) Caso a retirada seja precedida de um retraimento, e seja necessário, é 

possível que o batalhão ocupe uma área de reunião após a quebra do contato com o 

inimigo a fim de se reorganizar antes de iniciar a retirada. 

 

2) Acrescentar, no campo “EXECUÇÃO” da retirada, as seguintes ideias: 

a) Sendo possível, o deslocamento inicial deve ocorrer em várias pequenas 

colunas de marcha a fim de se obter maior segurança. A medida que se afasta do inimigo 

e que se diminua a possibilidade de interferências hostis, e de acordo com a 

disponibilidade de rede de estradas, as colunas se juntam em colunas maiores; 

b) O tempo de movimento, definição de rotas e de pontos de checagem são 

medidas de coordenação e controle que podem ser empregadas; 

c) O comandante da operação deve se preocupar com a existência de civis 

na área e, se for o caso, reservar rotas para evacuá-los; 

A sugestão do texto com as alterações acima citadas está proposta no anexo B. 

 

 

 

____________________________________ 

FREDERICO LINO DE OLIVEIRA 

Capitão de Infantaria 
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ANEXO A 

QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

Levantamento de dados sobre atuação da infantaria em missões reais da 

atualidade. 

 

           O presente questionário, voltado para oficiais de infantaria, busca fazer um 

levantamento de algumas características do emprego de tropas de infantaria em 

missões reais da atualidade. Os dados aqui colhidos serão tabelados e utilizados no 

Trabalho de Conclusão de Curso do Cap Inf FREDERICO LINO DE OLIVEIRA, ora 

cursando a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. 

 

*Obrigatório 

1. Qual o atual posto do senhor? * 

__________________________ 

 

 

2. O senhor atuou em missão(ões) real(is) como comandante de Pelotão de 

Fuzileiros e/ou Companhia de Fuzileiros empregada como tropa de infantaria? * 

 

(   ) Sim    (   ) Não 

 

 

3. Qual(is) era(m) a(s) finalidade(s) da(s) missão(ões)? 

 

(   ) Manutenção da paz 

(   ) Pacificação 

(   ) Segurança de eventos 

(   ) Combate a ilícitos 

(   ) Outros: ________________________________ 
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4. Qual foi o período da(s) missão(ões)? 

 

Marque todas que se aplicam. 

(   ) Antes de 2010 

(   ) De 2010 a 2015 

(   ) De 2016 a 2021 

 

5. Onde transcorreu(ram) a(s) missão(ões)? 

 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Território nacional 

(   ) Território internacional 

(   ) Ambos 

 

6. A atuação da tropa ocorreu em ambiente urbano ou rural? 

 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Urbano 

(   ) Rural 

(   ) Ambos 

 

 

7. Durante as operações, o senhor sentiu necessidade do apoio da população 

local para conseguir atingir os objetivos militares?  

 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Sim 

(   ) Não 
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8. Algum objetivo militar deixou de ser atingido por falta de apoio da população 

local? 

 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

9. Havia presença da mídia no ambiente operacional? 

 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

 

10. Caso a resposta anterior tenha sido "sim", qual era o efeito da presença da 

mídia sobre as operações? 

 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Ajudava 

(   ) Atrapalhava 

(   ) Nenhum 

 

 

11. Havia força(s) adversa(s) no local? 

 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

12. Caso a resposta anterior tenha sido "sim", marque abaixo as características 

que melhor descrevem essa(s) força(s) adversa(s). 

 

Marque todas que se aplicam. 

(   ) Grupo insurrecionista 
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(   ) Grupo terrorista 

(   ) Crime organizado 

(   ) Milícia 

(   ) Grupo guerrilheiro 

(   ) Exército regular de outro Estado 

(   ) Outro:________________________________________________________ 

 

 

13. Durante o adestramento da tropa e a execução da missão, qual foi o nível de 

atenção dado às regras de engajamento e às legislações diversas que influenciam na 

forma de atuação da tropa? 

 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Alto 

(   ) Médio 

(   ) Baixo 

(   ) Nenhum 

 

 

14. Alguma estrutura civil foi utilizada durante a(s) missão(ões) para apoiar 

logisticamente a tropa? 

 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

 

15. Durante as operações, a tropa era empregada com mais frequência em qual 

formação? 

 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Grupo de combate isolado 

(   ) Pelotão de Fuzileiros isolado 

(   ) Companhia 
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(   ) Outro: ________________________________________________________ 

 

 

16. Houve atuação junto a outras Forças Armadas? 

 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

 

17. Houve atuação interagências? (Entende-se "atuação interagências" como a 

atuação junto a outros órgãos federais e/ou estaduais) 

 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Sim 

(   ) Não 
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ANEXO B 

PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DO C 7-20 

 

 

CAPÍTULO V 

DEFENSIVA 

 

 

 

[…] 

 

5.8 RETIRADA 

 

5.8.1 GENERALIDADES 

 

5.8.1.1 Uma retirada é o movimento ordenado de tropas para longe do inimigo, 

realizado de acordo com um planejamento e sem contato com o inimigo, a fim de evitar 

um combate decisivo. Um batalhão (Btl), normalmente, executa uma retirada como 

parte de uma força maior. Quando em missão independente, o Btl se retira em 

cumprimento de ordens específicas ou depois de cumprida sua missão. 

 

5.8.1.2 Uma retirada pode ser realizada com as seguintes finalidades: 

a) aumentar a distância entre o defensor e o inimigo; 

b) encurtar as distâncias para o apoio logístico; 

c) ocupar um terreno mais favorável à defesa;  

d) permitir seu emprego em outro setor; e 

f) adaptar-se a um reajustamento do dispositivo do escalão superior (Esc Sp). 

 

5.8.1.3 Um retraimento pode preceder uma retirada. Esta tem início depois que a força 

se tenha desengajado e as colunas de marcha tenham sido organizadas, 

normalmente cobertas por um destacamento de contato ou força de segurança. 

 

5.8.1.4 Deve-se dar especial atenção à atuação de Forças Irregulares. Esses grupos 

geralmente se camuflam dentro da população local, agem na clandestinidade, 
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realizam ações táticas efêmeras, rápidas e com alto potencial psicológico, não 

possuem padrões rígidos de planejamento e execução de suas ações, não se 

subordinam a restrições legais e são de difícil detectabilidade. Dessa forma, podem 

atrapalhar a execução da retirada, seja através de ações ofensivas ou mesmo 

passando informações da tropa para o inimigo. 

 

5.8.1.5 Existe a tendência de que os conflitos se desenvolvam em áreas humanizadas 

e, geralmente, a retirada depende de recursos existentes nos centros urbanos, o que 

indica que, em operações do tipo, as tropas estarão atuando nesses locais. 

 

5.8.1.6 Tendo em vista que o apoio da população é encarado como centro de 

gravidade dos conflitos militares, que a “narrativa dominante” é um acidente capital a 

ser conquistado e que a sociedade exige que as tropas atuem estritamente dentro dos 

limites impostos pelos dispositivos legais, a tropa deve estar bem orientada quanto às 

regras de engajamento e procedimentos junto à população local. Esse fator cresce de 

importância devido à ampla presença da mídia nos conflitos e à facilidade que 

qualquer civil possui de registrar um ato da tropa e divulgá-lo amplamente da forma 

que lhe convém. 

 

5.8.1.7 Deve-se considerar, para a execução da retirada, a possibilidade de se estar 

atuando junto às agências do Estado e organizações não governamentais. 

 

5.8.1.8 Caso a retirada seja precedida de um retraimento, e seja necessário, é 

possível que o batalhão ocupe uma área de reunião após a quebra do contato com o 

inimigo a fim de se reorganizar antes de iniciar a retirada. 

 

5.8.2 EXECUÇÃO 

 

5.8.2.1 Numa retirada, o Btl pode receber uma zona ou um itinerário de retirada. O Btl 

retira-se por um único itinerário, como um todo, ou utilizando itinerários múltiplos, 

dependendo da disponibilidade da rede de estradas, rapidez desejada, distância a 

percorrer e do grau de segurança existente. 

 

5.8.2.2 O Btl adota uma formação inversa da empregada numa marcha para o 
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combate. Devem ser estabelecidas apropriadas vanguardas, flancoguardas e 

retaguardas. Quando a retirada é precedida de um retraimento, a retaguarda deve ser 

de forte valor. Quando o inimigo atua ou ameaça atuar sobre a retaguarda da tropa, a 

retaguarda passa a realizar as ações de uma operação retardadora. 

 

5.8.2.3 As considerações para a retirada por via aérea e a sua execução são relativas 

a um movimento aéreo comum. 

 

5.8.2.4 Sendo possível, o deslocamento inicial deve ocorrer em várias pequenas 

colunas de marcha a fim de se obter maior segurança. A medida que se afasta do 

inimigo e que se diminua a possibilidade de interferências hostis, e de acordo com a 

disponibilidade de rede de estradas, as colunas se juntam em colunas maiores. 

 

5.8.2.5 O tempo de movimento, definição de rotas e de pontos de checagem são 

medidas de coordenação e controle que podem ser empregadas. 

 

5.8.2.6 O comandante da operação deve se preocupar com a existência de civis na 

área e, se for o caso, reservar rotas para evacuá-los. 

 

 

 

 

 


