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RESUMO 

 

ANÁLISE DA IMPORTÂNCIA DAS FORÇAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 

NO CONFLITO ASSIMÉTRICO 

 

AUTOR: Thiago Viana Vaz 

ORIENTADOR: Major Alan Lopes Mellinger 

 

A partir do fim da 2ª Guerra Mundial e consequente início da guerra fria, o mundo se viu imerso 

num ambiente marcado pelo equilíbrio dos arsenais termonucleares norte-americano e 

soviético, ampla difusão da teoria da guerra revolucionaria marxista e o declínio do império 

colonial europeu que agitou um número considerável de conflitos. A predominância dos 

conflitos irregulares marcou uma mudança de paradigma. Diante do novo tipo de conflito 

moderno, o conflito de 4ª geração, caracterizado pela predominância de guerras assimétricas e 

estabelece a indefinição dos inimigos e das frentes de batalha. Dentro do amplo espectro do 

combate levando em consideração a substituição da “Era Industrial" pela “Era do 

Conhecimento", cabe destacar que as Forças de Operações Especiais (FOpEsp) assumiram um 

papel capital na estratégia de defesa. Assim, o presente trabalho procurou definir os principais 

conceitos necessários para a compreensão do conflito assimétrico ao longo da história e 

investigar a respeito da importância do papel que exercem os grupos de FOpEsp nos conflitos. 

 

Palavras-chave: Guerra Irregular. Forças de Operações Especiais. Conflito assimétrico. 4ª 

Geração. 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF THE IMPORTANCE OF SPECIAL OPERATION FORCES IN THE 

ASYMMETRIC CONFLICT 

 

AUTHOR: Thiago Viana Vaz 

ADIVSOR: Major Alan Lopes Mellinger 

 

After the end of the Second World War and the consequent beginning of the cold war, the world 

found itself immersed in an environment marked by the balance of the American and Soviet 

thermonuclear arsenals, the widespread dissemination of the Marxist revolutionary war theory 

and the decline of the European colonial empire that stirred up a considerable number of 

conflicts. The predominance of irregular conflicts marked a paradigm shift. Faced with the new 

type of modern conflict, the 4th generation conflict, characterized by the predominance of 

asymmetric wars and establishes the lack of definition of enemies and battle fronts. Within the 

broad spectrum of the combat taking into account the replacement of the “Industrial Era” by 

the “Knowledge Era", it is worth noting that the Special Operations Forces (FOpEsp) assumed 

a key role in the defense strategy. Thus, the present work sought to define the main concepts 

necessary for the understanding of asymmetric conflict throughout history and to investigate 

the importance of the role played by FOpEsp groups in conflicts. 

 

Keywords: Irregular Warfare. Special Operations Forces. Asymmetric Conflict. 4th Generation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os conflitos modernos não admitem mais o emprego de ramos das forças armadas de 

forma isolada. Na segunda metade do século XX, conflitos assimétricos entraram na relação 

dos estudos sobre defesa e segurança com maior intensidade. O mundo pós-guerra viu-se 

dividido ao meio, de um lado o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América 

(EUA), e do outro o bloco socialista, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS). Segundo Lisboa (2017), por ocasião da constante tensão internacional provocada em 

decorrência da Guerra Fria, vários Estados influenciados direta ou indiretamente por uma das 

duas alianças militares antagonistas reestruturaram e intensificaram suas políticas de defesa em 

face ao ambiente de guerra global iminente. Ao fim da Guerra Fria, a sociedade se deparou com 

uma série de conflitos regionais no cenário mundial, o que se convencionou chamar de combate 

moderno, caracterizado pela predominância de guerras assimétricas e pela indefinição exata dos 

inimigos e das frentes de batalha. (MATTOS, 2012) Diante das incertezas, as Forças de 

Operações Especiais (FOpEsp) assumiram um papel capital na estratégia de defesa.  

 As Forças Armadas (FA) estão inseridas atualmente no amplo espectro dos combates. 

Dentro desse conceito, está inserida a guerra de 4ª geração. Termo conhecido a partir da década 

de 1980, é uma consequência direta das profundas transformações políticas, econômicas, 

psicossociais, militares e científico-tecnológicas ocorridas durante o século XX. (PINHEIRO, 

2015).  

O Conflito de 4ª Geração, diferentemente dos conflitos de 1ª, 2ª e 3ª gerações, 

estabeleceu a presença predominante de atores não estatais. Tornou-se o conflito armado 

predominante do século XXI após a dissolução da URSS e o término da Guerra Fria. Seja na 

atuação de grupos armados que exercem poder paralelo ao do Estado ou nas ações de terrorismo 

transnacional, o conflito assimétrico passou a ser o principal instrumento de coerção das 

organizações não estatais ao redor do mundo. (VISACRO, 2009) 

“A Geração do Emprego e a Guerra do Futuro”, foi o tema da palestra ministrada no dia 

14 de fevereiro de 2020 na AMAN pelo General de Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, 

Chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx). Evidenciou a necessidade 

da capacitação técnica dos recursos humanos de maneira alinhada às novas tecnologias e sem 

deixar esquecidos os valores e as tradições que possibilitaram a construção de um Exército 

vitorioso e respeitado. Acentuou a importância de se estar atento aos acontecimentos da 

atualidade e a capacidade de saber trabalhar em equipe. Destacou, ainda, que a preparação das 
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novas gerações deve buscar a projeção das tendências, para que o futuro oficial possa ter 

ferramentas para interagir e solucionar os desafios que lhe serão impostos. As numerosas e 

recentes oportunidades que o Exército Brasileiro (EB), através de suas forças de operações 

especiais, foi empregado na Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti 

(MINUSTAH) com o Destacamento de Operações de Paz (DOPaz) e nas ações de garantia da 

lei e da ordem (GLO) por meio das ações do Batalhão de Comandos e Batalhão de Forças 

Especiais nas comunidades do Rio de Janeiro, revelam a importância desses elementos no 

combate contemporâneo. 

As ameaças na atualidade, tornaram-se mais dramáticas e radicalmente diferentes. Os 

atores não estatais procuram implantar ideias e atingir seus objetivos com atos terroristas. As 

formas clássicas de se opor as crises e aos conflitos armados do século passado não são mais 

pertinentes, oportunas e adequadas para confrontar as atuais ameaças. Sendo indispensável a 

aplicação das forças de operações especiais (PINHEIRO, 2007). 

As FOpEsp são forças de elite, unidades pequenas de homens cuidadosamente 

selecionados e intensivamente treinados para as operações mais difíceis, contudo são tropas 

caras e o treinamento demora anos. Esses combatentes tendem a obter vitorias rápidas com 

perdas menores mesmo com inferioridade numérica. Capazes de realizar ações direta e indireta 

no combate não convencional contra forças irregulares (DUNNINGAN, 2008). 

Assim, é oportuno problematizar a questão: em atividade de guerra irregular, qual seria 

a importância das forças de operações especiais nas ações características dos conflitos 

assimétricos?  

Ainda, outras questões de estudos podem ser apontadas, para o melhor entendimento é 

fundamental compreender de que maneira da evolução da guerra irregular ao longo da história, 

aplicações da doutrina dos grupos de forças de operações especiais e qual seria o papel relevante 

que terão nas crises e novos conflitos do presente século. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Realizar analise quanto a importância das forças de operações especiais nos conflitos 

assimétricos que ocorreram ao longo da história e ressaltar a relevância para os futuros 

confrontos. 

 

1.1.2 Objetivos específicos   

 

Abordar a evolução histórica da guerra irregular e destacar a atuação dos grupos de 

forças de operações especiais 

Apresentar a importância das forças de operações especiais no combate às forças 

irregulares. 

Evidenciar o papel relevante que as forças de operações especiais terão nas crises e 

novos conflitos do presente século. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONFLITO ASSIMÉTRICO 

 

Esse termo surgiu em 1974, na obra The Concept of Power and Its Use Explaining 

Asymetric Conflict, de autoria de Andrew Mark. Atribui ênfase na natureza não equivalente dos 

beligerantes. Para o General Reynolds Mendes, do Exército de Portugal, guerra assimétrica 

significa em termos gerais: 

 

[...]aquela que é empreendida no interior de um Estado, por forças que se lhe opõe e 

que, sendo muito menores em efetivos e em meios militares, acabam normalmente 

por conseguir, a mais longo ou mais curto prazo, e por recurso a um conjunto de 

capacidades próprias – culturais e materiais ou circunstanciais obter a vitória. 

(MENDES, 2003). 

 

Segundo a doutrina do Exército dos EUA verifica-se que “os futuros conflitos serão, 

provavelmente, travados no meio do povo” onde os oponentes empregam métodos assimétricos 

e não-convencionais. (CASTRO, 2013). O manual de Doutrina Militar de Defesa conceitua o 

conflito assimétrico da seguinte forma: 

 

Conflito armado que contrapõe dois poderes militares que guardam entre si marcantes 

diferenças de capacidades e possibilidades. Trata-se de enfrentamento entre um 

determinado partido e outro com esmagadora superioridade de poder militar sobre o 

primeiro. Neste caso, normalmente o partido mais fraco adota majoritariamente 

técnicas, táticas e procedimentos típicos da guerra irregular. (BRASIL, 2007). 

 

Para o Coronel Miguel Algel Ballesteros Martin, do Exército espanhol, assimetria 

significa a ausência de uma base comum de comparação relativa a uma qualidade, ou em termos 

operacionais, uma capacidade. Segundo o General Álvaro Pinheiro (2013), o conflito Irregular 

Assimétrico traz consigo alguns conceitos absolutamente decisivos. Um deles é que a 

coordenação, controle e sincronização dos eventos serão muito mais humanos e biológicos do 

que organizacionais e tecnológicos. 

Para o General Castro (2013), o ambiente assimétrico é aquele também que se 

caracteriza onde o inimigo combate disperso no seio dessas populações e, não raro, constitui 

parcela dessa mesma gente. 

 

Antes, os exércitos tinham claramente definidas as hipóteses de emprego e os 

oponentes; hoje, a assimetria e a complexidade das relações internacionais e a inserção 
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de atores estatais e não estatais delinearam os conflitos atuais a convencionais ou não, 

limitados, não declarados e de duração imprevisível, mas sem eliminar a importância 

do combate de alta intensidade. (OLIVEIRA, 2016). 

 

2.2 GUERRA IRREGULAR 

 

Segundo Visacro (2009), a guerra irregular surge na antiguidade como um meio 

alternativo da “luta dos fracos” contra os poderosos impérios, seria o método de combate mais 

eficaz para os mais fracos visto que evitaria os grandes confrontos diretos e decisivos. A guerra 

irregular é a forma mais antiga de guerra conhecida. Pois estima-se que as primeiras forças 

armadas conhecidas só surgiram por volta de 3000 a.C., seria uma forma primitiva de conduzir 

a guerra. Em termos práticos, a guerra irregular é todo conflito conduzido por uma força que 

não dispõe de organização militar formal e, sobretudo de legitimidade jurídica institucional. 

Para o General Álvaro Pinheiro, são ações de longa duração empregando 

predominantemente táticas, técnicas e procedimentos de guerra de guerrilha, envolvendo 

atividades de subversão, sabotagem, terrorismo, fuga e evasão. Executados por pessoal nativo 

da área de operações, organizado, adestrado, equipado e conduzido em diferentes níveis por 

frações das forças de operações especiais (FOpEsp) (PINHEIRO, 2007). 

As missões de guerra irregular são normalmente conduzidas por Destacamentos 

Operacionais de Forças Especiais, cuja missão é o estabelecimento de Áreas operacionais de 

guerra irregular (AOGI). A guerra irregular consiste no largo espectro de operações militares e 

paramilitares conduzidas em território controlado pelo inimigo ou politicamente sensível. 

(DUNNINGAN, 2008). 

A Doutrina Militar de Defesa do Brasil define como guerra irregular o conflito armado 

executado por forças não-regulares ou por forças regulares empregadas fora dos padrões 

normais da guerra regular, contra um governo estabelecido ou um poder de ocupação, com o 

emprego de ações típicas da guerra de guerrilhas. (BRASIL, 2007). 

A guerra irregular é todo conflito armado conduzido por uma força que não dispõe de 

organização militar formal e, sobretudo, de legitimidade jurídica institucional, o agente não 

estatal. A guerra irregular e a guerra regular podem ocorrer simultaneamente. A natureza do 

conflito pode ser uma guerra civil, guerra de resistência ou sublevação nacional ou guerra de 

independência, de libertação nacional. (BRASIL, 2016). 

As ações de guerra irregular dentro do território nacional são denominadas movimentos 

de resistência e quando no exterior são denominados movimentos revolucionários patrocinados 
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Trata-se de uma luta violenta entre atores não estatais, ou entre atores estatais e não estatais, 

pela legitimidade e influência sobre parte relevante da população. Sendo que na conjuntura 

atual, o sucesso não consiste exclusivamente na capacidade de destruição do oponente, mas na 

competência de retirar o apoio popular dos oponentes, isolando-o dos apoios de que necessita 

(FERNANDES, 2016). 

Pode ter como motivação ideológica ser uma guerra revolucionária ou guerra 

insurrecional. É caracterizada pela: luta pelo apoio da população, relevância dos componentes 

políticos e psicossociais, menor relevância dos aspectos militares, preponderância dos 

processos indiretos, conflito persistente, estratégia prolongada, táticas ligeiras, não linearidade, 

ausência de padrões rígidos de planejamento e execução, insubordinação a restrições legais, 

individualidade, maior proximidade entre os níveis político, estratégico e tático. (BRASIL, 

2016). 

 

2.3 GUERRA DE 4ª GERAÇÃO 

 

Guerra de 4ª geração é resultante da evolução que visa tirar vantagem das mudanças 

política, social, econômica e tecnológica. Por meio de uma série de artigos publicados nas 

revistas Military Review, foi apresentada a evolução dos conflitos pelo paradigma de quatro 

gerações. (VISACRO, 2009).  

Consiste na divisão da evolução dos conflitos armados a partir do século XVII em quatro 

fases. A primeira é originaria da Paz de Westphalia, emprego principalmente do princípio da 

massa caracterizada pelas guerras napoleônicas. O emprego intensivo do fogo caracterizou a 

segunda, que culminou com a primeira guerra mundial. A terceira geração foi marcada pela 

manobra, marcada pela blitzkrieg. As três primeiras gerações são caracterizadas pela ação de 

estados nacionais, diferentemente da 4ª geração que introduz os agentes não estatais 

(PINHEIRO, 2007). Ainda segundo Pinheiro (2008), “o resultado cumulativo de todas essas 

experiências, fundamentadas num amplo repertório de táticas, técnicas e procedimentos de 

guerra irregular, foi o acentuado aprimoramento de uma nova forma de fazer a guerra. ” 

O conflito de 4ª geração é caracterizado na perda do monopólio estatal sobre a guerra, 

emprego de forças de efetivos bem reduzidos e independentes, a incerteza das frentes de 

combate. O parâmetro da parte mais importante dos conflitos muda, conforme Visacro: 

 

Segundo os teóricos, a guerra de quarta geração será decidida nos níveis operacional, 

estratégico, mental e moral, ao invés dos níveis tático e físico. Portanto, a forma de 
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emprego das forças armadas e o uso que se fará de suas unidades depois de subjugadas 

as forças inimigas serão tão importantes quanto a própria vitória no campo de 

batalha”. (VISACRO, 2009, p.40). 

 

2.4 PERFECT SOLDIER 

 

Segundo Dunningan (2008), ao mencionar comandos e forças especiais logo surge a 

idealização de um soldado invencível, mas o mais adequado seria a concepção de “Perfect 

Soldier”. Seriam combatentes treinados, equipados e levados a um alto padrão de execução de 

missões. Historicamente sempre existiram situações em que se precisou de tropas 

excepcionalmente treinadas para missões especiais. Os Perfect Soldier seriam os componentes 

das FOpEsp, como Raiders, Rangers, Spetnaz ou Forças Especiais. 

 

2.5 OPERAÇÕES ESPECIAIS (Op Esp) 

 

Segundo o Manual de Operações Especiais do EB (2017), são operações conduzidas por 

forças militares especialmente organizadas, treinadas e equipadas, em ambientes hostis, 

negados ou politicamente sensíveis, visando a atingir objetivos militares, políticos, 

psicossociais e/ou econômicos, empregando capacitações militares específicas não encontradas 

nas forças convencionais. Podem ser conduzidas de forma singular, conjunta ou combinada, 

normalmente em ambiente interagências, em qualquer parte do espectro dos conflitos.  

A responsabilidade de operação cabe as FOpEsp, compostas por frações de Forças 

Especiais, Comandos e os seus apoios que possuem habilitações e especializações para operar 

em ambientes hostis, negados ou politicamente sensíveis. As FOpEsp, em termos gerais, podem 

ser caracterizadas por serem tropas de altíssimo desempenho que realizam missões especiais 

baseadas em suas capacidades específicas (BRASIL, 2017). 

Essas operações frequentemente requerem capacitações cobertas, sigilosas ou de baixa 

visibilidade. Podendo, ainda, contar com a atuação de forças irregulares nativas, bem como de 

FOpEsp de nações aliadas. (BRASIL, 2012). 

Dunningan (2008) caracteriza as FOpEsp como infantaria altamente qualificada e 

treinada para atuar sigilosamente em grupos pequenos. São forças de elite constituídas por 

homens cuidadosamente selecionados e intensivamente treinados durante anos para serem 

capacitados a executar operações como incursões, reconhecimento e outras tipos de operações 

especiais, ações que são caras porque necessitam do apoio de aeronaves, navios e áreas de 

concentração.  
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As tropas de operações especiais são um fenômeno antigo. Há muito tempo são 

valorizadas as tropas bem treinadas, bem lideradas e hábeis. Possuem uma enorme capacidade 

de através de um ataque cuidadosamente planejado se obter um enorme efeito. Atualmente 

dispõem da tecnologia como aliada no planejamento mais cuidadoso das operações visando 

surpreender o oponente. Não existem muitos indivíduos em qualquer sociedade que tem os 

talentos físico, intelectual e mental para serem guerreiros excepcionais, realçando a importância 

de possuir um grupo seleto de combatentes dentro da Força Armada. 

 

Constituídas por soldados organizados em pequenos efetivos, dotados de excepcional 

espirito de corpo, potência física e emocional, especialmente selecionados, adestrados 

e equipados, essas forças estão demostrando ser vetores extremamente positivos no 

desdobramento de crises e/ou conflitos de caráter eminentemente não convencional, 

em ambiente operacionais caracterizados pelo alto grau de sensibilidade política, 

grande complexidade psicossocial e exigência de ações a realizar, em que se impõe a 

manutenção de um elevado grau de sigilo.(DUNNINGAN, 2008, p.8). 

 

2.6 TIPOS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 

O Manual de Operações Especiais do EB (2017) estabelece três tipos de operação: ação 

direta, ação indireta e reconhecimento especial. Constituem atividades interdependentes e 

complementares. Os conflitos com características eminentemente irregulares demandam largo 

emprego de FOpEsp na garantia da lei e da ordem, na prevenção e combate ao terrorismo e nas 

ações sob a égide de organismos internacionais. 

Ação direta é quando as forças de operações especiais, normalmente Destacamento de 

Ação de Comandos (DAC), estabelecem o contato direto com o inimigo. Seriam operações 

destinadas a execução de operações que envolvam a destruição de objetivos críticos, captura ou 

eliminação de pessoal e recuperação de pessoal ou material, todos altamente compensadores. 

Essas ações são caracterizadas pela surpresa, alta intensidade da ação de choque e curta duração. 

(DUNNINGAN, 2008). O Manual de Operações Especiais do EB (2017) denomina como: 

 

Ação direta é uma ação ofensiva de pequena envergadura e de curta duração, realizada 

por tropa capacitada, de valor e constituição variáveis, por meio de uma infiltração 

terrestre, aérea e/ou aquática, contra alvos de valor significativo, localizados em 

ambientes hostis, negados ou politicamente sensíveis. É uma operação cumprida 

exclusivamente por FOpEsp, particularmente tropas de Comandos. Podem ser 

conduzidas de forma autônoma ou em apoio a operações militares convencionais 

(BRASIL, 2017) 

 

Ação indireta é conduzida normalmente por DOFEsp, caracterizada quando o contato 

com o inimigo é mantido por forças irregulares amigas especificamente organizadas, adestradas 
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equipadas e conduzidas para tal fim. Compreendem operações contraguerrilha, contra o 

terrorismo, contra as forças adversas, adestramento de forças convencionais ou irregulares 

amigas contra forças inimigas (DUNNINGAN, 2008). O Manual de Operações Especiais do 

EB (2017) designa como: 

 

Consiste na organização, desenvolvimento, equipagem, instrução, direção e/ou 

assessoramento de forças irregulares, regulares, auxiliares e de atores estatais e não 

estatais, para a consecução de objetivos políticos, econômicos, psicossociais e/ou 

militares em situação de guerra e de não guerra. As ações indiretas são realizadas por 

integrantes das forças especiais (BRASIL, 2017). 

 

Com o propósito de obter, confirmar ou atualizar dados e conhecimentos de importância 

estratégica, operacional ou, eventualmente, tática, fundamentais para o planejamento e para a 

condução de operações militares é realizado o reconhecimento especial. As operações de 

reconhecimento especial são normalmente definidas pela execução das seguintes ações táticas, 

dentre outras: localizar, reconhecer, avaliar, monitorar e realizar vigilância e levantamento 

estratégico de área (LEA) do mais alto escalão em presença (BRASIL, 2017). 

 

2.7 COMBATE NÃO CONVENCIONAL 

 

Combate não convencional compreende ao amplo espectro de operações de combate, 

em geral de longa duração e baixa visibilidade, conduzidas predominantemente por grupos 

irregulares nativos, organizações paramilitares ou forças de outra natureza que são organizadas, 

treinadas, equipadas, apoiadas e dirigidas, em diferentes níveis, por uma fonte de origem 

externa. Inclui, mas não se restringe às operações de guerra irregular (BRASIL, 2016). 

Segundo Lisboa (2017) a modalidade de guerra não convencional relaciona-se com os 

princípios formulados por Carl Von Clausewitz, princípio militar que estabelece que uma força 

atacante, necessariamente, deve empregar o potencial de combate em um local e hora 

considerados decisivos, de modo a cumprir os objetivos da missão em questão com um mínimo 

de desgaste dos meios empregados na ação, quando, considerando que as operações militares 

são influenciadas por objetivos políticos uma vez que a guerra é um instrumento do qual se vale 

a política, as FOpEsp atuam “cirurgicamente” com o objetivo de enfraquecer o inimigo 

conquistando vantagens tanto militares quanto políticas. 
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2.8 FORÇAS IRREGULARES 

 

Constituem o braço armado de organizações militantes que recorrem a guerra irregular 

para alcançar seus objetivos políticos, econômicos ou psicossociais, e possuem um espectro que 

transcende os limites do campo militar (BRASIL, 2016). Uma força irregular pode controlar 

um grande “território liberado” e defendê-lo contra uma ofensiva de um exército 

(HOBSBAWN, 1996). 

Não há padrão organizacional rígido que defina estrutura, a composição e a articulação 

das forças irregulares, entretanto cabe a elas uma serie de atribuições como: assegurar o apoio 

da população local, obter suprimentos, produzir inteligência de qualidade, desgastar política e 

militarmente o inimigo, sobreviver e expandir (BRASIL, 2016). 

As forças irregulares não se sujeitam a restrições jurídicas. Utilizam desse fato 

habilmente a seu favor, gozando de maior liberdade de ação e aproveitando as oportunidades 

de propaganda oferecidas pelas unidades regulares. (VISACRO, 2009). 

 

2.9 TERRORISMO 

 

O novo terrorismo global, que surgiu após os atentados de 11 de setembro de 2001, 

apresentou-se de uma nova forma que ultrapassou fronteiras e passou a ter abrangência 

internacional, sendo considerado pela Organização das Nações Unidas como um dos cinco 

principais problemas do planeta (WOLOSZYN, 2010). 

Embora seja um fenômeno antigo, cujas primeiras manifestações foram registradas 

ainda na Idade Antiga, o terrorismo, como instrumento revolucionário político-ideológico surge 

efetivamente com a Revolução Francesa, na década final do Século XVIII. Sua   trajetória 

atravessou os Séculos XIX e XX, passando, portanto, pelos Conflitos de 2ª e 3ª Gerações, 

atingindo a 4ª Geração, e se tornando um dos seus pilares básicos. (PINHEIRO, 2007). 

O terrorismo pode ser descrito como sendo uma ação violenta que procura, mediante a 

espetaculosidade do ato, provocar na população uma reação psicológica de medo, um pavor 

incontrolável. Essa sensação de pavor visa diminuir a coragem do inimigo, enfraquecendo, 

assim, a sua capacidade de resistência (SAINT-PIERRE, 2005).  

 

O terrorismo é um recurso operacional que necessita de poucos agentes envolvidos 

diretamente na ação, independe do apoio ativo das massas, provoca forte impacto 



18 

 

 

psicológico, custa pouco e pode causar danos físicos proporcionalmente grandes. ” 

(VISACRO,2009, p.292). 

 

O combate ao terrorismo se dá por meio do antiterrorismo, que corresponde a medidas 

defensivas por meio da redução das vulnerabilidades sendo realizado antes da detecção de ações 

ou da formação de células terroristas, e o   contraterrorismo, que consiste em medidas ofensivas, 

tendo como alvo pessoas ou grupos já identificados, a fim de prevenir, dissuadir, ou retaliar 

seus atos. (BRASIL, 2019). 

 

“...um dos principais componentes a ser considerado no nível estratégico tem sido a 

assimetria, associada a um elevado grau de imprevisibilidade das ameaças, o que torna 

cada vez mais difícil a correta identificação, caracterização e localização das ameaças 

e riscos. ” (FILHO, 2014). 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

Com a finalidade de aprofundar acerca da questão abordada e apresentar por quais meios 

adotados para atingir os objetivos, a presente seção irá especificar os mecanismos necessários 

utilizados para a realização da pesquisa. Nesta seção será esclarecido os instrumentos e métodos 

utilizados para realizar a pesquisa. Com o objetivo de amparar as conclusões futuras dos 

resultados obtidos. Desta forma, a seção foi dividida nas seguintes seções secundárias: Tipo de 

pesquisa e Métodos. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

A metodologia de pesquisa empregada na confecção do presente trabalho será a 

qualitativa, pois teve como base a análise de livros, documentos, artigos, relatos relacionados a 

atuação de forças de operações especiais nos conflitos de quarta geração.  

O método escolhido possui limitações, devido ao fato de se tratar de uma pesquisa 

bibliográfica que se limitou às consultas realizadas pelo autor, não contemplando, dentre outros 

aspectos, o estudo de campo. Além disso, o fato de a monografia basear-se em aspectos 

qualitativos, fez com que a conclusão fosse resultado de uma interpretação do autor acerca dos 

dados coletados durante a pesquisa. 

Com o intuito de agregar mais substância às conclusões que serão apresentadas, a 

presente pesquisa também será descritiva, pois pretende descrever as características do 

desenvolvimento da guerra irregular e consequente emprego de frações especiais no contexto 

do conflito assimétrico Explicativa, já que buscará entender as ações das Forças de Operações 

Especiais na 4ª geração. Será também bibliográfica, porque terá sua fundamentação teórico-

metodológica na investigação realizada através da avaliação de obras literárias, artigos 

científicos, publicações em revistas doutrinarias com o intuito de mostrar o papel que exercem 

no complexo teatro de operações de conflitos atual. Serão a fundamentação para o trabalho de 

conclusão de curso.  

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Avaliação de obras literárias 
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Desenvolver o estudo por meio da explicação baseada nas teorias, estudos, entrevistas 

publicadas em livros ou artigos. Será necessário realizar análise de diversas obras literárias que 

versam sobre conflito assimétrico, guerra irregular, forças irregulares, ações de forças de 

operações especiais. 

 

3.2.2 Avaliação Histórica 

 

Realizar uma abordagem histórica a respeito da evolução da guerra irregular ao longo 

da história e consequente adaptação das atuações dos grupos de operações especiais nos 

diversos conflitos. 
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4. SÍNTESE HISTÓRICA 

 

O Conflito de 4ª Geração é a modalidade em que as potências podem ser batidas. 

Considerando as diferenças existentes entre cada crise, visto que não foi numa única 

oportunidade. Dentro do âmbito dos conflitos irregulares, o primeiro destaque cabe para o 

combate as invasões holandesas no Nordeste brasileiro no século XVII. No século XX, a 

Revolta Árabe contra o Império Turco-Otomano. Posteriormente na 2ª Guerra Mundial, os 

movimentos de resistência e ocupação. Os EUA sofreram em duas oportunidades: Vietnã e 

Somália. Essa forma de fazer a guerra também derrotou os franceses na Indochina e os russos 

no Afeganistão. Também foi de extrema valia para os movimentos revolucionários de China e 

Cuba. Na atualidade, continua os EUA, no Afeganistão e no Iraque. (PINHEIRO, 2008). A 

guerra irregular é a alternativa de luta dos fracos (VISACRO, 2009). 

Como pode se observar no gráfico abaixo, o conflito armado dentro do próprio estado 

tem se tornado mais comum ao longo do século XX, a disseminação da teoria da guerra 

revolucionaria marxista e o declino do império neocolonial impulsionaram um número sem fim 

de conflitos de baixa intensidade, substituindo os conflitos predominantemente convencionais 

entre estados. Houve o amento significativo dos conflitos dentro das próprias fronteiras dos 

Estados, protagonizados por grupos organizados, não estatais, violentos e difusos no meio da 

população (VISACRO, 2019). 

Figura 1: Conflitos Armados por Tipo, 1945-2014 

 

Fonte: © UCDP – VISACRO, 2019 
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Segundo Visacro (2009), a guerra irregular é abrangente pois vai desde considerar as 

“correrias guerreiras” das tribos indígenas do brasil a época do contato com as frentes 

econômicas até o combate urbano nas cidades entre o estado e as organizações criminosas. Seria 

a forma mais antiga de guerra conhecida, pois se desenvolveu antes do estabelecimento dos das 

rígidas falanges gregas que dominaram a antiguidade. Estima-se que as primeiras forças 

armadas conhecidas só surgiram por volta de 3000 a.C. 

Há diversos passagem na história que demostram a presença da guerra irregular como 

por exemplo: a resistência de alguns povos subjugados a expansão do Império Persa; a 

insurreição comandada por Spartacus na Roma de 73 d.C.; Na Idade Média, os crimes políticos 

cometidos pela seita ismaelita dos Assassinos, gênese do atual terrorismo fundamentalista. 

Contudo as guerras regulares, combates campais, diretos e decisivos, que monopolizaram os 

combates ao longo da história. 

No Brasil colonial, a guerra irregular teve fundamental importância para expulsão dos 

holandeses. As invasões holandesas ao Brasil ocorreram na Bahia em 1624, em Pernambuco 

no ano de 1630 e no Maranhão em 1641.A finalidade era retomar e manter o controle sobre a 

produção e o comércio de açúcar no Nordeste, resultando no controle holandês desta região por 

quase 25 anos. (FARIA, 2015). 

Os holandeses possuíam superioridade de meios e fogos, buscavam travar batalhas 

decisivas. Já os brasileiros, inferiorizados militarmente, escolheram se esquivar dos conflitos 

decisivos priorizando desgastar o inimigo por meio de emboscadas. Utilizavam de processos 

de combate flexíveis. Formaram-se então as companhias de emboscada que enfrentaram as 

treinadas e equipadas tropas inimigas por meio do emprego de táticas de combate nativas que 

em conjunto ficariam conhecidas como “guerra brasílica” (FARIA, 2015). 

A guerra brasílica surgiu da fusão de características da doutrina militar da Espanha e de 

Portugal, com o modo de guerrear silvícola. Ações de surpresa, caracterizadas pela mobilidade, 

pela iniciativa individual, pelo judicioso uso do terreno e pela dispersão, tudo isso com a 

intenção de manter permanentemente o inimigo inquieto (FARIA, 2015). Dentro dessa visão 

de mescla de métodos de combate, Dunningan (2008) busca remontar as origens dos comandos 

como caçadores. A medida que, segundo ele, o que transforma um bom grupo de combate em 

uma fração de comandos é a habilidade de se deslocarem sem serem detectados. Seriam 

habilidades desenvolvidas na caca que as forças de operações especiais precisam para 

sobreviver em território inimigo. A guerra de guerrilha, habilidades de sobrevivência na selva, 
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tais como rastreamento, camuflagem e a capacidade atacar rapidamente são ensinadas nos dias 

atuais. 

Os holandeses possuíam superioridade de meios e fogos, buscavam travar batalhas 

decisivas. De forma diferente, os brasileiros inferiorizados militarmente escolheram se esquivar 

dos conflitos decisivos priorizando desgastar o inimigo por meio de emboscadas. Consistiam 

em desencadear ataques sorrateiros contra as pesadas e compactas frações do exército inimigo. 

Lançando patrulhas de emboscada para acossar e isolar o inimigo nos centros urbanos, 

impedindo de se expandirem territorialmente e de se abastecerem dos recursos existentes nas 

regiões adjacentes. A resistência foi uma demonstração de toda a potencialidade do Brasil e 

indicava que sua gente poderia conduzir seu destino. (FARIA, 2015). 

De um lado, havia um rigoroso plano de instrução para as tropas holandesas onde que 

atribuía ênfase na organização, utilizando de formações emassadas. De outro, o treinamento 

dos combatentes brasileiros compreendia o emprego de táticas de emboscada, priorizando a 

coragem, a iniciativa, a surpresa, a rapidez e o uso adequado do terreno no combate corpo a 

corpo (FARIA, 2015). 

Antônio Dias Cardoso, Patrono das Forças Especiais Brasileiras, teve papel essencial na 

expulsão dos holandeses no Nordeste. Participou ativamente da resistência organizada nas 

Companhias de Emboscadas, compostas por 25 a 30 homens dedicados a atacar o inimigo de 

surpresa. Entre 1630 e 1637, Antônio Dias Cardoso participou de diversos combates na região 

de Olinda e Recife, com destaque para a emboscada na Campina da Taborda e os combates em 

Salinas, Olinda, Afogados e na Praia do Recife. Tornou-se mestre das emboscadas (LEAL, 

2020). 

Dentro da atribuição de organizar militarmente os patriotas pernambucanos, munido de 

documento que simulava ser um desertor, Dias Cardoso, acompanhado de quatro 

companheiros, viajou 160 léguas da Bahia a Pernambuco, enfrentou privações e perigos de vida 

constantes, ao atravessar regiões dominadas por índios e negros revoltados, e ao atravessar a 

nado rios caudalosos, para evitar ser pressentido pelo inimigo. (BENTO, 2003) 

Antônio Dias Cardoso organizou os pernambucanos num exército para reiniciar a luta 

contra os holandeses. Durante seis meses, escondido nas matas e engenhos, recrutou e treinou 

900 patriotas pernambucanos (FARIA, 2015). No Monte das Tabocas, Dias Cardoso com esse 

grupo de civis pernambucanos transformados num pequeno exército, e bem conduzidos 

militarmente, venceu apreciável parcela de um grande exército profissional europeu de 1.500 

homens. Apesar de estarem ausentes os grandes restauradores de Pernambuco, Barreto de 
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Menezes, Henrique Dias, Vidal de Negreiros e Filipe Camarão, nessa batalha, em que um sonho 

de Sentimento de Pátria se tornou um sentimento real, através de uma vitória militar (BENTO, 

2003). Esse grupo pode ser hoje considerado "Célula Mater" do Exército Brasileiro, e Dias 

Cardoso seu organizador e primeiro condutor no caminho da vitória. (BENTO, 2003) 

Estas batalhas, por ele vencidas, abriram a campanha da Restauração e mostraram a 

Pernambuco, Bahia e Portugal, a viabilidade militar da expulsão dos holandeses, a base de 

guerrilha ou da Guerra Brasílica (FARIA, 2015). 

A mescla das técnicas guerreiras das tribos indígenas com a disciplina e tecnologia do 

exército europeu pôde ser observada na Guerra Franco-Indiana durante o final dos anos de 1750 

e na Revolução Americana. Robert Rogers, guerreiro índio norte americano, teve a 

compreensão de como fazer o uso dos seus rangers  no conflito. O termo Rangers significaria 

“batedores de longo alcance”, tinham a capacidade de atuar de maneira profunda 

(DUNNINGAN, 2008). 

O início do século XX marcou profundas mudanças graças a enorme diferença que havia 

do poderio bélico e contraste tecnológico gerados pela Revolução Industrial, entre povos 

“ricos” e “pobres”, a difusão da guerra revolucionária, ao advento das operações especiais e ao 

impasse gerado pela corrida atômica (VISACRO, 2009). 

 

Assim, o equilíbrio dos arsenais termonucleares norte-americano e soviético, a ampla 

difusão da teoria da guerra revolucionaria marxista e o declino do império neocolonial 

europeu convulsionaram o terceiro mundo a um número sem fim de conflitos de baixa 

intensidade. ” (Visacro,2009, p.24). 

 

Na 1ª Guerra Mundial, enquanto centenas de milhares estavam na “Guerra de 

Trincheiras”, um combate próprio da 2ª Geração, marcado especificamente pelas frentes bem 

definidas e consistentes, auxiliadas por apoio de fogo, cabe destacar a campanha irregular que 

ocorreu no Teatro de Operações do Oriente Médio. A Revolta Árabe foi iniciada Hussein Ibn 

Ali, xerife de Meca, em junho de 1916 com o objetivo de se ver livre do domínio turco-otomano.  

Os ingleses se interessaram pela revolta buscando tirar o melhor proveito contra o 

Império Turco, fazendo com que as atenções e recursos se desviassem da frente turca contra o 

Exército Britânico. Designaram Thomas Edward Lawrence como acesso militar inglês junto 

aos árabes. Segundo Visacro (2009), ele exerceu papel que, hoje, compete aos soldados das 

forças especiais. 
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O método empregado por Lawrence e pelos outros assessores britânicos, segundo o 

qual dirigiam as irreconciliáveis tribos árabes, consagrou-se como um padrão para as 

futuras forças especiais na condução de segmentos irregulares locais. Manipulando e 

seduzindo a liderança nativa, assegurou que suas ações convergissem para os próprios 

objetivos ingleses. (VISACRO, 2009, p.48). 

 

Já naquele contexto realizou uma espécie de operação psicológica ao cooptar sucessivas 

tribos nômades beduínas a se juntar a causa da revolta árabe, – “escadas de tribos”. Levando 

em conta não apenas o aspecto tático, mas também nos campos mental e moral. 

 

Lawrence identificou que não só o apoio ativo da população era importante. Era vital 

também gozar da simpatia da maior parte dos nativos, que não se envolvia diretamente 

nas hostilidades, sobretudo para vencer a guerra da informação (VISACRO, 2009, 

p.52). 

 

 Lawrence empregou sua tática baseada em ataques inesperados e recuos subsequentes, 

não em ofensivas, não buscava combates decisivos. A melhor decisão era não defender nada, 

os trunfos dos beduínos eram a velocidade e o tempo, não a capacidade agressão. Utilizar do 

terreno, o deserto, como um fator vantajoso pois os beduínos possuíam a capacidade de superar 

grandes distâncias com o mínimo de provisões alcançaram a competência de o inimigo não 

souber de onde vinham nem para onde iriam (VISACRO, 2009). 

 Usando a menor força com a maior rapidez e no local mais distante, demoliram pontes, 

descarrilharam trens, dinamitaram aquedutos, derrubaram postes e cortaram cabos telegráficos 

com o objetivo de minar a capacidade de combate do exército otomano. Dessa forma, os árabes 

travavam um combate não linear em uma guerra da 2 geração (VISACRO, 2009). 

 

Lawrence elaborou, durante os dois anos de guerra no deserto, um conjunto de ideias, 

conceitos e princípios acerca da guerra irregular que proporcionou uma base teórica à 

campanha guerrilheira das forças rebeldes de Faissal. Os pensamentos e conclusões 

de Lawrence são perfeitamente associáveis e uteis na compreensão das ideias 

advogadas pelos teóricos da guerra de quarta geração (VISACRO, 2009, p. 53.). 

 

No contexto da segunda guerra mundial, cabe destacar os movimentos de resistência 

armada, mesmo sendo um movimento secundário dentro do conflito global. Foi conduzida por 

forças irregulares nativas dos Estados ocupados. O envolvimento de ingleses e norte-

americanos ao fomento dos movimentos de organizações clandestinas que combatessem as 

forças de ocupação contribui para o desenvolvimento, sistematização e difusão das operações 

não convencionais (VISACRO, 2009).  
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A aquisição de capacidades não convencionais por parte das Forças Armadas 

Britânicas promoveu o singular desenvolvimento das operações especiais durante a 

Segunda Guerra Mundial, como as “ações do tipo comandos”. (VISACRO, 2009, 

p.56). 

 

O SOE (Special Operations Executive), Executiva de Operações Especiais, nasceu da 

fusão da seção de sabotagens da agencia MI6, de um departamento de propaganda do Ministério 

das Relações Exteriores e do ramo de pesquisas do Ministério da Guerra. Os EUA, criaram o 

Escritório de Serviços Estratégicos (Office of Strategic Services – OSS). Tinham como objetivo 

coordenar as ações clandestinas, organizar, instruir, coordenar e suprir grupos de resistência, 

com ênfase nas atividades de guerrilha, sabotagens, assassinatos e inteligência. 

 

Às forças irregulares não basta a superioridade tática, proporcionada pela assimetria 

de técnicas, táticas e procedimentos. Na guerra irregular, como em qualquer guerra, é 

imprescindível uma estratégia consistente, orientada para objetivos políticos claros e 

exequíveis. O apoio externo é vital (VISACRO, 2009, p.72). 

 

Ao final da 2ª Guerra Mundial os conflitos assimétricos tornaram-se cada vez mais 

comuns. A conjuntura do pós-guerra na China se viu imersa dentro de uma guerra civil 

disputada entre comunistas, liderados por Mao Tsé-tung, e nacionalistas, liderados por Chiang 

Kai-Shek. Mao, hábil estrategista, desenvolveu clara percepção sobre a natureza do combate 

irregular. Utilizou com maestria a guerra popular, que visava conquistar e fortalecer o apoio da 

população em áreas remotas, atraindo o exército regular inimigo a um combate onde poderia 

impor as condições, levando-os a uma campanha interminável e desgastante. Valendo-se da 

grande extensão territorial da china, extremamente populoso e campesino, soube usufruir dessas 

características para a vitória da sua campanha (VISACRO, 2009). 

O exército de Mao era o principal instrumento para a conquista do apoio do 

campesinato, o segmento social de maior potencial revolucionário. Impôs rígida regras de 

conduta ao exército, visando a conquista do apoio da população, por meio das Três Principais 

Regras de Disciplina e Oito Pontos de Atenção, orientações de comportamento e pontos de 

educação política. Empenharam-se em conquistar “corações e mentes”.  

 

Mao, com muita propriedade, comparou os guerrilheiros a peixes e a população, às 

aguas do mar. Dos camponeses, os revolucionários obtinham elementos essenciais 

para o combate, como gêneros para a subsistência das tropas, informações sobre o 

terreno e o inimigo e recrutas para expandir suas unidades e recompletar suas baixas. 

O que era oferecido de bom grado aos guerrilheiros comunistas era igualmente negado 

aos soldados nacionalistas. (VISACRO, 2009, p.84). 
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Mao soube aplicar bem o entendimento de que a guerra irregular é diferente. A 

destruição das forças inimigas, a conquista do terreno, a posse de acidentes capitais e 

manutenção de áreas geográficas possuem valor secundário, pois o verdadeiro centro de 

gravidade encontra-se no apoio da população. (VISACRO,2009). Exatamente como as tropas 

beduínas conduzidas por Lawrence na Revolta Árabe atuavam. Não prezavam por frentes ou 

locais a serem defendidos, sendo o apoio da população o “centro de gravidade” do conflito. 

Uma concepção que na época ia de encontro com a teoria de Clausewitz que estabelecia que a 

destruição da força inimiga é o princípio predominante da guerra e esse seria o centro de 

gravidade. (PINHEIRO, 2008). As tropas comunistas dessa forma adquiriram grande 

capacidade de manobra, rapidez de mobilização e velocidade de deslocamento. 

Na América Latina os conflitos irregulares se deram principalmente através das 

experiências revolucionárias de motivação predominantemente marxista-leninista. Os 

Montoneros na Argentina, os Tupamaros no Uruguai, o Sendero Luminoso no Peru, e a guerra 

civil na Colômbia são alguns marcantes exemplos. (PINHEIRO, 2007).  Convém realçar a 

revolução Cubana de 1959 conduzida por Fidel Castro. Soube compreender muito bem a 

natureza discrepante e assimétrica da guerra irregular. Dado que, assim como Mao na China, 

considerou que a destruição das forças inimigas, a conquista do terreno, a posse de acidentes 

capitais e manutenção de áreas geográficas possuem valor secundário na guerra irregular, pois 

o verdadeiro centro de gravidade encontra-se no apoio da população. 

 

Castro conduziu uma campanha sem atrocidades. Logo, a população nativa passou a 

identificar-se com os guerrilheiros, a fornecer-lhes apoio e, sobretudo informações, 

enquanto negava às tropas do exército qualquer tipo de ajuda. (VISACRO, 2009, 

p.147). 

 

É de vital importância a conquista do apoio da população em razão de que pode dar 

suporte as forças irregulares no nível tático, isto é, contribuição para todos os sistemas 

operacionais ou funções de combate, de forma que sua ação seja um fator para prorrogar o 

conflito. Ainda exercem pressão sobre decisões governamentais e influenciam na opinião 

pública. As forças irregulares vencem quando simplesmente não se deixam derrotar, e as forças 

regulares perdem quando não conseguem vencer (VISACRO,2009). 

Para Clausewitz, a guerra “nada mais é que um duelo em escala mais vasta”, “um ato 

de violência destinado a forçar o adversário a submeter-se à nossa vontade”. Ele diz ainda que 

“Num assunto tão perigoso como é a guerra, os erros devidos à bondade da alma são 

precisamente a pior das coisas” e que “aquele que utiliza sem piedade desta força e não recua 
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perante nenhuma efusão de sangue ganhará vantagem sobre o seu adversário se este não agir 

da mesma forma” (CARVALHO, 2019). 

No Brasil, as atividades subversivas começaram com a fundação do Partido Comunista 

Brasileiro em 1922, mas não obtiveram sucesso na sua guerra revolucionária. Às vésperas de 

1964, estavam infiltrados em todos os níveis e setores do governo. O Movimento de 1964 

significou uma dura derrota para os comunistas, que acabaram seguindo a trilha da violência. 

Criaram-se vários partidos e movimentos armados de cunho esquerdista com a finalidade usar 

a violência para a derrubada do governo. Dessa forma diversos atos de violência e terroristas se 

espalharam pelo Brasil. A tentativa de levantar o sul do país, chefiada pelo Coronel da Reserva 

Jeferson Cardin de Alencar Osório foi rapidamente dominada. O atentado ao Aeroporto dos 

Guararapes que tinha o objetivo de assassinar o General Costa e Silva, causou duas mortes e 

feriu mais de treze, uma das primeiras manifestações do terrorismo (D’ AGUIAR, 1999). 

A crise dentro do próprio movimento subversivo faz ocorrer uma explosão de novas 

organizações revolucionárias: Ala Vermelha, Movimento Popular de Liberdade (MPL), Partido 

Comunista Revolucionário (PCR), Movimento Revolucionário 26 de Julho (MR-26-7), Frente 

de Libertação Nacional (FLN), Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), Partido 

Operário Comunista (POC), Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), Movimento de Ação 

Revolucionária (MAR) e os Comandos de Libertação Nacional (COLINA). Carlos Marighella, 

influenciado por Fidel Castro, cria a Ação de Libertação Nacional (ALN) (D’ AGUIAR, 1999). 

Marighela escolhia o caminho da pura violência para a conquista do poder, pretendia tornar-se 

o “Che Guevara brasileiro”. Contudo diferente do argentino, suas ações se desenvolveriam 

predominantemente na cidade, daria grande impulso ao terrorismo urbano, e preconizava que 

fundamento da revolução era a violência pois somente ela propiciava um ambiente operacional 

que possibilitava o crescimento da Revolução. Além de rejeitar a doutrina de Guevara tornando 

o Brasil um ambiente operacional único. Tinha como objetivo transformar a crise política em 

conflito armado. Seria uma forma de violência extremista, pois buscava uma mudança radical 

ilegal, por meio do temor e da intimidação, ignorando os processos democráticos construtivos. 

(PINHEIRO, 2019). 

Uma série de eventos se agravaram a partir do ano de 1968: Assalto a bancos e carros 

transportadores de dinheiro com finalidade de “expropriação financeira, cabendo destacar o 

roubo a residência de pessoa ligada a Adhemar de Barros; atentados terroristas, como a bomba 

no consulado norte-americano em São Paulo e o atendado a carro-bomba ao Quartel General 

do II Exército levando a morte do Soldado Mário Kozel Filho; roubo de armamentos, com o 
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roubo de 10 fuzis FAL do Hospital do Cambuci e a deserção do Capitão Carlos Lamarca, um 

sargento e um soldado que roubaram 63 fuzis FALN, pistolas- metralhadoras INA, revolveres 

e munição com o objetivo de conduzir uma guerrilha rural no Vale da Ribeira em São Paulo; 

assassinatos a sangue frio, como o do Capitão Charles Chandler, do exército americano; 

sequestro de embaixadores e cônsules para trocar por prisioneiros, como o embaixador 

americano Charles Burke Elbrick, trocado por quinze subversivos (D’ AGUIAR, 1999). 

A maior expressão do conflito assimétrico foi a guerrilha rural do Araguaia. Fortemente 

inspirada pela “Teoria do Foquismo”, que enfatizava a perspectiva da vitória de uma revolução 

comunista a partir de um “foco guerrilheiro” como o de Cuba, os movimentos idealistas 

revolucionários de esquerda se viram inspirados a repetir no Brasil. O Partido Comunista do 

Brasil (PC do B), estabelece um foco guerrilheiro na região do Araguaia. No ano de 1971, já 

possuíam cerca de cinquenta guerrilheiros em três áreas de atuação na região do “Bico do 

Papagaio”. Com a intenção de neutralizar a ameaça subversiva de cunho maoísta, o EB 

mobilizou um efetivo de 3200 homens dividindo-se em 3 fases (FARIA, 2015). 

 A primeira fase foi constituída por forças convencionais que tiveram dificuldades em 

alcançar os objetivos, pois não tinham a capacidade doutrinária estabelecida contraguerrilha 

nem adestramento para essa finalidade. Aplicaram a concepção equivocada de conduzir as 

operações, pois: deslocavam-se com grandes efetivos, enquanto a guerrilha com 5 a 10; não 

havia unidade de comando, visto que nessa fase o Comando Militar do Planalto estava no 

controle; não haviam cartas nem fotos aéreas da região, isto é, não tinha conhecimento sobre o 

terreno onde estavam sendo empregados; as unidades empregadas eram inexperientes, não 

tinham especialidade naquele tipo de terreno e eram rotativas (FARIA, 2015). 

A segunda fase, denominada “Operação Sucurí”, buscou corrigir a anterior. 

Constataram a necessidade de uma operação de inteligência visando o levantamento detalhado 

das forças guerrilheiras, do terreno e da população local (FARIA, 2015). 

A terceira fase, denominada “Operação Marajoara”, foi iniciada após o levantamento 

efetuado pela segunda. O exercício pleno do comando e controle foi designada ao Comando 

Militar da Amazônia, garantindo para essa operação um planejamento centralizado e atuação 

extremamente descentralizada, fator importante na contraguerrilha. Para essa fase, foram 

selecionados efetivos profissionais mais bem adestrados como os batalhões de selva e o então 

Destacamento de Forças Especiais. (FARIA, 2015). Foram estabelecidas três bases de combate: 

o PC em Marabá; o Norte era Bacabá, contando com 10 equipes operacionais; e o Sul era 

Xambioá, contando com 15 equipes operacionais. Foi estabelecido um eficiente sistema de 
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comunicações e de apoio logístico. As patrulhas passaram a operar com efetivos de 5 a 10 

homens e passaram a contar com o apoio da população local, guias ou rastreadores que 

auxiliavam no deslocamento pela selva. A decisão tomada no mais alto escalão estratégico foi 

pela descaracterização do efetivo, sem uniformes, Operadores disfarçados com trajes civis 

(inclusive veículos e helicópteros). O Destacamento de Forças Especiais esteve 

permanentemente envolvido no combate a força guerrilheira, desde o desencadeamento das 

operações de informações. Nesta fase, estes elementos atuaram como multiplicadores de poder 

de combate adestrando as unidades engajadas e preparando as forças de autodefesa das 

comunidades locais, desencadeando operações psicológicas junto a população local, sendo 

empregas em missões de ação direta contra as forças adversas aplicando manobras caracterizada 

pelo patrulhamento agressivo “Técnica da Poligonal”. Cabe ressaltar ainda, o auxílio da Força 

Aérea por meio da grande mobilidade tática aérea fornecida pelos helicópteros cumprindo 

missões de infiltração, exfiltração, ressuprimento e evacuação aeromédica (PINHEIRO, 2019). 

O objetivo do PC do B no Araguaia era estabelecer uma “Área Liberada” visando a 

implantação no Brasil de um regime maoísta, entretanto foi um erro de avaliação estratégica 

devido a não ocorrer qualquer tipo de apoio popular à luta armada no Brasil. A experiência de 

guerra irregular do PC do B no Araguaia foi um foco de subversão e terrorismo rural, não 

caracterizou com uma Força de Guerrilha. Grande parte devido a atuação eficiente e êxito nas 

operações contra as forças irregulares de elementos de combate especialmente adestrados, 

empregando a inteligência humana, atribuíram a real importância que a população local tem 

por meio da conquista dos corações e mentes, extremamente capazes de durar na ação, 

preparados psicologicamente e habilitados a realizar as operações psicológicas (PINHEIRO, 

2019). 

O Vietnã é o autêntico teatro de operações dos conflitos assimétricos. A ideia de que 

sua população local resistiu a ocupação japonesa durante a 2ª Guerra Mundial e derrotou duas 

potências, primeiro a França na Guerra da Indochina e posteriormente os EUA, é surpreendente. 

Esses conflitos não se delimitaram aos conflitos irregulares, mas foi esse tipo de combate que 

os levou a vitória. Seu líder político era Ho Chi Minh, de viés comunista, e seu comandante 

militar era Vo Nguyen Giap, fortemente influenciado pela estratégia elaborada por Mao Tsé 

Tung, foram de fundamental importância para a condução do país a integridade e consolidação 

(VISACRO, 2009). 

Um fato que cabe destacar, dentro do aspecto da campanha irregular, que alterou o curso 

do conflito, até então os americanos possuíam a vantagem, foi a ofensiva do Tet. Quando no 
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dia 30 de janeiro de 1968, quase cem mil guerrilheiros realizaram ataques coordenados por todo 

o país. Valendo-se do fator meteorológico do período que era de chuvas torrenciais que 

comprometiam o apoio aéreo americano atacaram diversos alvos táticos e objetivos 

psicológicos. A repercussão pela mídia desses ataques chamou a atenção do mundo. Os 

objetivos principais da ofensiva não obtiveram êxito pois a resposta americana subjugou as 

forças guerrilheiras, mas perderam no campo informacional. Conforme Visacro (2009), “ O Tet 

exporia as peculiaridades da relação existe entre os resultados táticos, psicológicos, estratégicos 

e políticos nos conflitos atuais, demostrando que o conceito de vitória necessitava de uma nova 

intepretação”. 

Ainda cabe ressaltar que a conquista de corações e mentes foi um fracasso absoluto, 

pois na tentativa de privar os guerrilheiros do apoio popular, os americanos destruíam aldeias e 

expulsavam os moradores. Onde o mais importante não seria o apego ao terreno, mas sim “os 

poucos centímetros entre os ouvidos do público alvo” (VISACRO, 2009). 

 

A conduta norte-americana no Vietnã demostrou a ineficiência das formas 

tradicionais de beligerância em um conflito de características predominantemente 

irregulares. Desde então, ela tem sido o maior exemplo de conduta inadequada em 

guerra assimétrica. (VISACRO, 2009, p.120). 

 

Em um artigo publicado na revista americana Military Review, o Major Robert Cassidy 

do exército dos EUA constatou que as FOpEsp americanas obtiveram sucesso empregando 

patrulhas agressivas de pequenas unidades, a coleta de dados e conquistando apoio da 

população civil. Empregaram as forças especiais em pequenas tribos aproveitando das 

rivalidades locais, organizando e adestrando-os para a defesa local. No entanto essas ações não 

foram valorizadas pelo alto comando, que optara pelo conceito de guerra convencional, 

empenharam-se em travar a guerra de segunda geração. Contudo o inimigo não se fixava a um 

terreno, tendo como parâmetro de sucesso a “contagem dos corpos” (VISACRO, 2009). 

 

Forças especiais atuavam no país desde 1957. Seu trabalho singular proporcionou 

bons resultados, sobretudo com as tribos montanhesas do planalto central. Os 

montagnards, como eram chamados seus habitantes, nutriam uma hostilidade 

histórica aos “anamitas” das planícies e os “boinas verdes” dela souberam se 

aproveitar, organizando os grupos civis irregulares de Defesa. (VISACRO, 2009, 

p.121) 

 

Segundo a avaliação do chileno Luis Fernando Muñoz, o programa grupo civil de defesa 

irregular teve bastante êxito e suas unidades foram eficazes na contenção das infiltrações 
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comunistas. Entretanto as forças especiais dispunham de um número limitado e insuficiente de 

tropas e suas ações indiretas receberam um grau de importância menor no conjunto da estratégia 

militar norte-americana. Contudo suas ações indiretas receberam um grau menor de 

importância dentro da estratégia americana, além de que possuíam um número limitado e 

insuficiente de tropas (VISACRO, 2009). 

No cenário das Operações sob a égide da Organização das Nações Unidas (ONU), a 

Operação das Nações Unidas na Somália II (UNOSOM), durou de março de 1993 a março de 

1995, mostrou como a execução errada de uma missão no campo tático contra forças irregulares 

levou a retirada integral dos contingentes militares dos EUA e das Nações Unidas. Tinha como 

objetivo estabelecer um ambiente seguro para a ajuda humanitária ao país que se encontrava 

em uma guerra civil. Missão característica de Peace Enforcement, isto é, se necessário o uso da 

força para subjugar os grupos envolvidos no conflito. Nessa conjuntura, a Operação Gothic 

Serpent mobilizou 30 mil militares com o propósito de ser uma grande ofensiva que 

enfraquecesse a facção de Mohamed Farrah Aidid. Um grupo de operações especiais foi 

designado para capturar Aidid. A Task Force Ranger era a principal fração. A operação foi 

considerada um fracasso, a imagem dos soldados americanos mortos e os helicópteros abatidos 

foram considerados inaceitáveis pela opinião pública. 

Com o passar do tempo e evolução dos conflitos até o século XXI, a demanda das forças 

de operações especiais, que já era grande, aumentou. Houve a necessidade de atualização de 

conceitos doutrinários, reformulação da educação militar, fomento a um novo tipo de liderança. 

O curso das operações militares e forças armadas tiveram de se adequar a um grau de 

proficiência compatível com as novas exigências táticas e estratégicas. (VISACRO, 2009).  

Um dos TO de conflito assimétrico que encara um conflito assimétrico há décadas é a 

Colômbia. Este país sofreu uma série de medidas com objetivo de neutralizar suas forças 

irregulares.  

Houve o significativo aumento quantitativo do efetivo de suas Forças Armadas tendo 

como consequência o aumento dos gastos em defesa. Incrementou suas capacidades na área de 

inteligência, mobilidade tática e estratégica e na área de operações especiais, aumento e 

reestruturação. Manteve tropas especializadas em operações especiais em ambiente urbano, 

AFEUR (Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas) e AFEAU (Agrupación de Fuerzas 

Especiales Antiterroristas Urbanas, e rural, a Brigada de Forças Especiais. A AGLAN 

(Agrupación de Lanceros) foi responsabilizada como elemento de emprego para 
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reconhecimentos (MELLINGER, 2018). Tais tropas mantém um intenso treinamento com 

elemento de Forças Especiais do Exército dos EUA (FILHO, 2016).  

A Escola de Lanceiro foi a responsável por sistematizar essas ações no seu manual e 

ensiná-las para todo o Exército. Essas ações compilaram anos de combates contra os grupos 

narco-terroristas. Estabeleceram e difundiram manual para conseguir levar até a ponta da linha 

nos combates formas eficientes de se impedir pesadas baixas nas forças estatais levando a 

melhoria da eficiência operacional das pequenas frações (MELLINGER, 2018). 

Dentro da análise do conflito assimétrico colombiano, Mellinger identifica uma tríade 

exitosa, dentre elas as operações especiais. “Esse tripé configurou-se como a fonte integradora 

que trouxe mais êxitos para as Forças Armadas na luta contra as FARC e o ELN. ” A adequação 

e flexibilização das TTP empregadas pelo Exército Colombiano, em muitos casos se 

distanciando de conceitos de guerras convencionais, foram importantes. 

As Experiências das Israel Defense Forces (IDF-Forças de Defesa de Israel), durante a 

2ª Guerra do Líbano (2006) obrigou as IDF a engajarem-se numa luta que foi além de uma mera 

confrontação entre forças convencionais estatais e grupos armados irregulares. Incluiu 

atividades que tinham o objetivo de neutralizar atos terroristas e de caráter criminoso: manobras 

convencionais; TTP de guerra irregular, com a intensiva presença de Forças Especiais; 

operações de informação e operações psicológicas. Tinham com o foco das ações o Hezbollah, 

no território libanês, e o Hamas, na Faixa de Gaza (PINHEIRO, 2013). 

O Hezbollah opera, simultânea e ambiguamente, como organização terrorista 

patrocinada pelo Regime dos Aiatolás do Irã, como partido político, como organização 

humanitária e como força militar convencional. Apoiado por Forças Especiais de origem 

iraniana e síria, o Hezbollah atua empregando novas tecnologias como multiplicadores de 

forças (CORREIA, 2019). 

Ao final dessa experiência os israelenses constataram a impositiva necessidade do pleno 

entendimento da natureza das forças irregulares adversárias. As IDF verificaram que 

organizações como o Hezbollah e o Hamas, que combinam atividades criminosas (narcotráfico 

do ópio e da heroína) e terroristas, juntamente com interesses políticos e religiosos, buscam a 

vitória “desaparecendo” no seio da população local, o “Terreno Humano”. Comprovaram que 

o poder militar aplicado isoladamente foi insuficiente, pois não conquistaram o privilegio da 

narrativa (fazer valer a sua versão dos fatos). Posteriormente, durante operações na Faixa de 

Gaza de dezembro de 2008 a janeiro de 2009, puseram em prática operações caracterizadas por 

ataques aéreos de precisão cirúrgica, e por uma combinação muito bem-sucedida de manobra 
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terrestre e Operações Especiais, sincronizadas com uma muito bem planejada assistência 

humanitária executada com a população palestina (PINHEIRO, 2013). 

A globalização econômica fez surgir uma nova ordem mundial onde despontam atores 

com motivações político-ideológicas sem vínculos com os Estados Nacionais, que buscam 

impor sua posição pelo uso da força (LISBOA, 2017). 

 

A 4ª Geração enfatiza a forma como as mensagens contendo “ideias-força” são 

lançadas e captadas pelas diferentes “audiências-alvo” em presença. Os aspectos 

psicológicos da confrontação crescem em importância, na medida em que o 

desenvolvimento científico-tecnológico, no contexto de um mundo cada vez mais 

globalizado, incrementa, por meio de vários métodos, a transmissão das informações 

em tempo real, ao vivo, e em cores, para qualquer parte do mundo (PINHEIRO,2007). 

 

O advento do fundamentalismo radical islâmico, o terrorismo transnacional tornou-se a 

principal ameaça à paz e à segurança internacional. Atinente aos elementos que podem 

contribuir para o surgimento de uma conjuntura favorável a condução da guerra irregular estão 

os conflitos étnicos e religiosos que tem a grande capacidade de inflamar as paixões das massas 

(VISACRO, 2009). 

Como confirmação dos teóricos que previam como seriam os conflitos da 4ª geração, a 

mudança do enfoque da vanguarda do exército inimigo para o interior da própria sociedade 

oponente, se deu por exemplo, através de atentados terroristas. Os terroristas se beneficiam da 

liberdade proporcionada por sociedades abertas, e dessa forma são capazes de realizar seus 

ataques ignorando qualquer distância ou fronteiras (PINHEIRO, 2007). 

 Nesse tipo de conflito, o conhecimento cultural se tornou impositivo porque é, 

atualmente, um poderoso multiplicador de forças. Significa muito mais que o mero domínio de 

línguas. Consubstancia-se no conhecimento histórico, costumes sociais e religiosos, valores e 

tradições (PINHEIRO, 2007). 

Os eventos que marcaram de forma definitiva a entrada em cena do terrorismo moderno 

foram os ataques perpetrados pela Al Qaeda nos EUA em 11 de setembro de 2001(PINHEIRO, 

2008). O inimigo que levou as torres gêmeas, símbolo do poderio americano, a escombros era 

não só para a opinião pública interna, mas também para opinião pública internacional, abstrato 

e difuso (VISACRO, 2009). O hábil emprego da mídia e dos meios de comunicação 

potencializam os efeitos, assim os terroristas alcançaram o êxito visto que a difusão dos seus 

atos é massiva. Orientam o planejamento de suas ações a partir de três elementos: mídia, opinião 

pública e tomadores de decisão. Estabelecem metas psicológicas, selecionam potenciais alvos 

para saber como a liderança do estado reagirá. 
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Imediatamente após os dramáticos eventos que vitimaram mais de 3 000 pessoas, o 

Governo dos EUA declarou estado de “Guerra Global contra o Terror”. Desencadeou duas 

campanhas ofensivas sucessivas, a primeira sobre o Afeganistão e a segunda contra o Iraque, 

uma estratégia realmente unificada, abrangente e decisiva mostrou-se lenta na sua formulação 

e difícil de se sustentar (PINHEIRO, 2007). 

Na operação "IRAQI FREEDOM", as FOpEsp integraram as abordagens diretas e 

indiretas diariamente. Ação direta contra os insurgentes e os terroristas da rede “Al Qaeda”, 

matando ou capturando os responsáveis por cometer violência contra os iraquianos e contra a 

força de coalizão. Ações indiretas no treinamento e assessoramento da Brigada de Forças 

Especiais e outras forças de segurança iraquianas. A maioria das Forças Especiais do Exército 

dos EUA, Boinas Verdes e SEALs (Sea, Air and Land forces), unidade especial da marinha da 

Marinha, atuaram em parceria com unidades iraquianas no Iraque, lutando lado a lado com eles. 

Também deve-se levar em conta as operações psicológicas que envolveram - se na construção 

e reconstrução de infraestruturas, além de operações de informação, que influenciaram 

positivamente a população (CORREIA, 2019). 

No entanto essa operação converteu-se em terrorismo e guerrilha urbana caracterizada 

por emboscada a comboios militares, ataques com morteiros em áreas de estacionamento de 

tropas, sabotagens à infraestrutura, atentados a bomba e sequestros. Esse ciclo crescente de 

violência gerou muito mais mortes que a campanha regular, isto é, 122 soldados mortos na 

ocupação do país, entretanto segundo dados do Departamento Defesa dos Estados Unidos, os 

americanos perderam 4.487 militares desde o início da operação no Iraque (VISACRO, 2009). 

A ocupação americana no Iraque pode ser comparada com a resposta inglesa ao levante 

da pascoa de 1906 na Irlanda. Os ingleses obtiveram a vitória tática sobre os rebeldes irlandeses, 

contudo optaram pela repressão descabida, uma reação inadequada de caráter puramente 

militar. Posteriormente, o movimento de independência da Irlanda angariou adeptos resultando 

na evolução do movimento nacionalista na guerrilha urbana conduzida pelo Exército 

Republicano Irlandês (Irish Republican Army – IRA). Conforme Visacro (2009), “O maior 

ensinamento do levante da Pascoa reside no exemplo de como, no combate irregular, a inépcia 

de estadistas e soldados é capaz de transformar uma vitória tática em um desastre político”. 

Mais recentemente, em 2014, a Rússia na Crimeia, utilizou elementos de forças 

especiais uniformizados sem insígnias na Crimeia. Designados “little green men”, 

transportaram armamento e equipamento militar. Atuaram como forças de segurança local para 

conquistar e controlar instituições governamentais chaves e posteriormente segurar a região 
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com unidades regulares, seguindo a anexação formal da península. A Rússia fez o uso de 

unidades de forças especiais, os Spetsnsaz, para executar tarefas de operações especiais nas 

cidades e províncias da região, estabelecendo e controlando unidades insurgentes que atuavam 

em prol das intenções russas (FERNANDES, 2016). 
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5. ATUAÇÃO DAS FORÇAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 

 

As Forças de Operações Especiais FOpEsp tornaram-se o instrumento militar 

fundamental para a campanha global de contraterrorismo (MOON, 2018).  A doutrina de 

Operações Especiais para a prevenção e combate ao terrorismo evoluiu de maneira 

significativa. As FOpEsp da OTAN estabeleceram planos de segurança coletivos para 

responder as possíveis ameaças terroristas, devido ao seu caráter multinacional e a 

complexidade crescente do ambiente de segurança europeu. O principal objetivo foi o aumento 

da interoperabilidade e do diálogo entre as inúmeras unidades militares integrantes da OTAN 

(MILLER, 2016). 

As capacidades atinentes a essa tropa especial estão divididas de duas formas: Ações 

diretas para rastrear, prender ou matar terroristas e seus responsáveis; ou, métodos indiretos, 

que frequentemente envolvem assessoramento e treinamento de forças de operações especiais 

amigas, tanto estatais quanto não estatais (CORREIA, 2019). 

A Inteligência é vista como a “primeira linha de defesa” contra o terrorismo. Atividades 

como coletar, explorar e relatar informações sobre as organizações terroristas, suas lideranças 

e atividades informações especificas são raras e de difícil obtenção fazendo-se necessária a 

infiltração de grupos altamente adestrados, que não descuidam de sua segurança operacional, 

cabendo aos elementos de operações especiais (MILLER, 2016). 

Ações diretas que se cumprem através de objetivo de destruir, desorganizar ou 

neutralizar as ameaças terroristas antes que possam atacar alvos de interesse nacional. Os 

operadores especiais podem realizar resgate de reféns ou recuperação de materiais sensíveis 

sob controle dessas organizações. Através da ação indireta são elementos que responsáveis por 

derrotar as ideologias ou motivações que fortalecem os grupos terroristas. Capacidades 

normalmente não são encontradas nas unidades convencionais. 

Uma questão muito relevante é referente à imprescindível interoperabilidade entre as 

Forças de Emprego Geral (FEmpGe)1 convencionais e FOpEsp, principalmente a respeito de 

atuar como multiplicadores de forças. 

                                                 

1 Força existente desde o tempo de paz ou ativada por mobilização, disponível para atuar, no todo ou em 

parte, em qualquer área estratégica compatível com sua base doutrinária, tanto no recompletamento de forças de 

emprego estratégico, como operacionalmente. Uma organização militar de emprego geral pode ser empregada, 

para efeito de garantia da lei e da ordem, na área estratégica onde estiver localizada (BRASIL, 2007). 
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Em Israel, quando uma unidade de OpEsp está operando já há um longo período num 

determinado setor, uma unidade convencional ao ser desdobrada naquele setor, passa ao 

Controle Operacional (CtOp) da unidade OpEsp, independentemente das posições hierárquicas 

entre seus Comandantes. Isto se deve à valorização que se dá a determinados fatores especiais, 

destacam-se o domínio de conhecimento sobre o “terreno humano” e sobre as TTP e as 

lideranças das forças irregulares em presença naquela área. Inclusive, faz parte do adestramento 

dos Cmt OpEsp estarem preparados para atribuírem missões aos Cmt unidades convencionais, 

em situações dessa natureza. (CORREIA, 2019). 

Nos EUA o Joint Special Operations Command (JSOC), Comando de Operações 

Especiais dos EUA, foi criado pela lei Goldwater-Nichols. O seu comandante, um general de 

quatro estrelas, é responsável pelas FOpEsp do Exército, da Marinha e da Força Aérea e dos 

Marines (MATTOS, 2012). O JSOC tem papel importante na atuação das tropas especiais pois 

é encarregado de estudar requerimentos e técnicas de operações especiais para assegurar a 

interoperabilidade e a padronização de equipamento, planejamento e conduta em operações 

especiais (LINS, 2018). 

No Brasil, teve papel mais relevante participação na eliminação da Subversão e do 

Terrorismo no Brasil no final dos anos 60 e no início dos anos 70. Ressaltando o fato de que o 

Brasil jamais teve a presença nem de assessores, nem de tropa estrangeira, no seu território, na 

resolução dos seus problemas de Segurança Interna. Sendo o único na América Latina e 

reconhecido por este fato (PINHEIRO, 2019). No final do século XX, operadores especiais 

foram empregados na região da Serra do Traíra, a fim de esclarecer a conturbada situação e 

naquela fronteira que sofria com incursões das FARC e garimpo ilegal.  

No aspecto do ambiente internacional, as Forças Especiais e Destacamentos de Ações 

de Comandos brasileiros apresentam relevantes resultados nas forças de pacificação. Eficientes 

ações caracterizadas pela surpresa, alta intensidade da ação de choque e curta duração. Durante 

a missão de paz no Haiti, o Destacamento de Operações de Paz, constituída por operadores 

especiais do EB, foi o grupo que primeiro entrou nas favelas mais violentas da capital haitiana, 

Porto Príncipe, como Bel Air, Cité Militaire e Cité Soleil. O DOPaz foi concebido para realizar 

operações especiais em território haitiano com a finalidade de contribuir com o Contingente do 

Batalhão Brasileiro de Força de Paz (Brazilian Battalion - BRABAT) na conquista dos objetivos 

da MINUSTAH. Tornou-se referência de eficácia sendo empregado nas situações mais críticas 

por meio de planejamento e execução: de ações diretas, ações de choque e as de investimento 

seletivo em instalações e construções; planejamento e execução de reconhecimentos especiais; 
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de apoio com equipes de caçadores as operações de combate e as operações conjuntas do 

batalhão; de operações de inteligência ostensiva e sigilosa mantendo a estruturação da força 

adversa e seus apoios (alimentação, saúde, transporte etc) atualizados junto à seção de 

inteligência do BRABAT; do reforço as equipes de divulgação das operações psicológicas; 

permanentemente atividades de adestramento, de modo a manter sempre elevado o seu padrão 

de operacionalidade e de pronto emprego ( SOUZA, 2017). 

As missões executadas por FOpEsp no Brasil devem apoiar a campanha do maior 

comando em presença no Terreno de Operações/Área de Operações, de forma autônoma ou em 

integração com forças convencionais, em operações singulares, conjuntas, combinadas ou 

multinacionais, normalmente no ambiente interagências. Necessitam de estrutura peculiar e 

flexível, capaz de atender às demandas com presteza e com pouco tempo de adaptação 

(BRASIL, 2017). Não existindo como nos EUA, um comando militar conjunto. Contudo já há 

iniciativa para a criação de um comando conjunto entre as três forças brasileiras: Exército, 

Marinha e Aeronáutica. A ideia é do Deputado Federal Victor Hugo. Esse comando ficaria sob 

o controle operacional do Ministério da Defesa e abrangeria as tropas especializadas para 

missões específicas. O deputado Major Vitor Hugo (PSL/GO) já protocolou um documento 

oficial com a proposta. A Indicação nº 1325 /2019, endereçada ao Presidente da República, foi 

apresentada em novembro de 2019 e aguarda parecer do Ministério da Defesa. Um comando 

integrado de operações especiais é a solução a necessidade da busca de um aprofundamento em 

sua integração e importante para responder de forma rápida a qualquer ameaça ao Estado 

Brasileiro. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Reconhecendo a importância das OpEsp ao longo dos conflitos assimétricos e sua 

crescente demanda nos conflitos do século XXI, verifica-se a necessidade da busca constante 

da modernização e aprimoramento das doutrinas que se enquadrem ao que existir de mais 

contemporâneo, além do aprofundamento em sua integração. 

Dentro do ambiente complexo do combate, conforme o General Álvaro Pinheiro (2013) 

onde predomina a informalidade de táticas, técnicas e procedimento, os comandantes em todos 

os níveis deverão buscar, de modo permanente, a manutenção da iniciativa das ações através da 

demonstração de atributos indispensáveis aos comandantes em todos os escalões: liderança, 

flexibilidade e estabilidade emocional.  

É de vital importância para o futuro oficial da linha militar bélica formado pela 

Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) conhecer o moderno ambiente de combate no 

qual será inserido. 

As FOpEsp tornam-se elementos importantíssimos no adestramento e reciclagem das 

tropas convencionais, visto que são elementos que possuem a expertise no confronto a forças 

irregulares. Na medida que o soldado deve estar instruído também como um agente de 

inteligência, sobretudo em contato com a população. Será empregado em missões que 

valorizem ao máximo a iniciativa, a liberdade de ação e a responsabilidade compartilhada. 

Dentro do conflito assimétrico, a busca constante por resultados psicológicos nas ações 

de combate e a necessidade de explorar suas consequências políticas geram uma menor 

distinção entre o político, o estratégico e o tático. Fazendo-se de fator fundamental para o êxito 

o eficiente emprego de tropas especializadas a cumprir tais missões. 

O conflito de 4ª geração é fruto não só da evolução da tecnologia e da complexidade da 

sociedade moderna, mas também pela da interconectividade global. O combate no ambiente 

urbano ganha relevância, transformando o combate cada vez mais tático, isolado, preciso, 

inesperado e brutal.  

Os combates se misturam ao terreno humano. A população civil não-combatente e as 

forças irregulares estão lado a lado, elevando o grau de dificuldade para identificação dos 

elementos inimigos que se encontram no seio da população. 

Ao longo dos conflitos assimétricos as FOpEsp têm se mostrado vital importância não 

apenas o sucesso no campo tático, mas principalmente nos campos operacional, estratégico, 

mental e moral. Será imprescindível o eficiente e estratégico emprego nos conflitos que 
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ocorrerão, através da impecável integração de comando, para promover rápida e efetiva resposta 

a qualquer ameaça ao Estado. 
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