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AS OPERAÇÕES DE INFORMAÇÃO NO COMBATE MODERNO: 
O EMPREGO DE OPERAÇÕES PSICOLÓGICAS NO COMBATE AO 

TERRORISMO 
 

Gustavo Gonçalves Coelho 
 

RESUMO 
Atualmente, a concepção de um ambiente operacional dividido em três dimensões (humana, física e 
informacional) é fundamental para o entendimento das operações militares no combate moderno. 
Tempos atrás a preocupação predominante era ainda na dimensão física, porém algumas guerras 
mostraram que as demais dimensões não podem ser deixadas de lado, sob pena de mesmo com a 
vitória nos campos de batalha a guerra ser perdida em uma simples imagem televisionada para o 
mundo inteiro. Assim, como reflexo de evolução do combate moderno e consequentemente das 
ameaças que podemos encontrar, surge o terrorismo, atuando nas três dimensões do ambiente 
operacional, e o seu impacto nas operações militares. Desta forma, este artigo científico busca entender 
como tal ameaça se apresenta no contexto do combate moderno e como as Operações de Informação, 
por intermédio das Operações Psicológicas podem ser empregadas no combate à tal fenômeno.  
 
Palavras-chave: Terrorismo. Combate moderno. Operações de Informação. Operações Psicológicas. 
Ambiente Operacional. Operações Militares. 
 
ABSTRACT 
Currently, the design of an operational environment divided into three dimensions (human, physical and 
informational) is fundamental for understanding military operations in modern combat. In the past, the 
predominant concern was still in the physical dimension, but some wars showed that the other 
dimensions cannot be left aside, under penalty of even with the victory on the battlefield the war being 
lost by one simple televised image for the whole world. So, as a reflection of the evolution of modern 
combat and consequently of the threats that we may find, terrorism arises, operating in the three 
dimensions of the operational environment, and its impact on military operations. In this way, this 
scientific article seeks to understand how such a threat presents itself in the context of modern combat 
and how Information Operations, through Psychological Operations, can be used to combat this 
phenomenon. 
 
 
Keywords: Terrorism. Modern combat. Information Operations. Psychological Operations. Operational 
environment. Military Operations.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 PROBLEMA  

Muitos países que vivenciam a problemática do terrorismo já conduzem Op Psc 

como uma ferramenta fundamental no combate ao tal, que com o passar do tempo e 

evolução tecnológica evolui, constituindo cada vez mais uma preocupação constante 

para o Estado. 

O Brasil, como um país capitalista, em crescente desenvolvimento, possuidor de 

um território continental invejável, incalculáveis riquezas naturais, vulnerabilidades na 

área de segurança pública e Defesa Nacional e com recentes alinhamentos políticos 

aos países que vivenciam o combate ao terrorismo, desperta interesses diversos, 

podendo constituir-se alvo potencial para o terrorismo.   

Desta forma, este trabalho tem a finalidade de apresentar algumas 

considerações que podem subsidiar o planejamento, capacitação e adestramento das 

Op Psc tendo em vista o combate ao terrorismo. 

 Diante do exposto, o problema está assim enunciado: 

- Como as Operações Psicológicas podem atuar no combate ao 
terrorismo? 

 

1.2 OBJETIVOS  

Objetivo Geral: Apresentar como as as Op Psc poderiam contribuir, no contexto 

das Op Info, com o combate ao terrorismo. 

Objetivos específicos: Conceituar Op Psc, terrorismo e apresentar aspectos 

sobre a mentalidade terrorista e as formas de recrutamento.   

 

1.3 JUSTIFICATIVAS  

As Op Psc são uma fundamental ferramenta da Força Terrestre para o combate 

moderno e vem sendo amplamente empregada em quase todas as operações 

conduzidas, isso fruto de sua capacidade de atingir objetivos na dimensão humana e 

informacional, buscando sempre a redução de baixas e danos nas áreas conflagradas 

e sendo um real multiplicador do poder de combate da F Ter. 

O terrorismo é um fenômeno que ultrapassa a dimensão física, possuindo 

objetivos que estão presentes na dimensão informacional e/ou humana, desta forma 

não é suficiente um combate aonde o foco é a dimensão física. 

Comentado [AR2]: Capitalista, vem (aposto) 
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A presente pesquisa se faz importante tendo em vista a necessidade de, em um 

ambiente operacional aonde contamos com a presença das dimensões informacional 

e humana, bem como levando-se em consideração o caráter difuso das ameaças, 

como o terrorismo, desenvolvimento de doutrina, capacitação e adestramento de 

tropas em Op Psc é primordial para fazer frente à tal ameaça.   

 

 

2. METODOLOGIA 
A pesquisa em questão foi feita levando-se em consideração um intenso estudo 

bibliográfico, utilizando-se artigos científicos, periódicos, manuais de campanha do 

Exército Brasileiro e livros, de autores nacionais e internacionais.  

Valendo-se do método indutivo, com o intuito de identificar caminhos que 

levassem à solução do problema em questão buscou-se a abordagem qualitativa. 

Para atingir os objetivos propostos, a coleta de dados se baseará por ficha de 

coleta de dados, através das fontes bibliográficas disponíveis e por entrevistas 

destinadas aos especialistas em Op Psc que atuaram em operações aonde existia a 

problemática do terrorismo, como por exemplo a operação destinada à segurança no 

período da Olimpíadas em 2016. 

A bibliografia existente sobre o referido tema é em sua grande maioria de origem 

estrangeira, em grande parte baseada em lições aprendidas por tropas empregadas 

em tal vertente. No Brasil, o assunto ainda é pouco discutido ou estudado, tendo em 

vista a histórica posição pacifista brasileira, porém isso não pode ser motivo para uma 

ausência de preparação ou preocupação, pois devemos estar preparados para, no 

contexto das operações no ambiente operacional moderno, estarmos em condições 

de enfrentar os desafios e incertezas que este ambiente pode proporcionar. 

Quanto ao tipo de operação militar, a revisão de literatura limitou-se a operações 

de não-guerra, com enfoque majoritário nas operações conduzidas por países 

estrangeiros no combate ao terrorismo. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados às Op 

Psc, terrorismo e cibernética; e 

- Estudos e matérias publicadas que relatam técnicas, táticas e procedimentos 

de Op Psc empregados. 

b. Critério de exclusão:  
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- Estudos que não abordam o emprego de Op Psc no combate ao terrorismo.  

2.1 COLETA DE DADOS 

Para realizar o aprofundamento do assunto, o delineamento da pesquisa 

contemplou a coleta de dados utilizando a pesquisa exploratória. 

A fim de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências relevantes, foram 

realizadas entrevistas com os seguintes especialistas:  

 

Nome Justificativa 

PAULO PINTO COSTA 

GOMES - Cap 

Possuidor do curso de operações psicológicas, exerceu todas as 

funções inerentes à um oficial dentro de um destacamento de 

operações psicológicas, inclusive no Haiti, além de ter exercido a 

função de oficial de ligação de Op Psc em diversas Op. Possui vasta 
experiência dentro das Op Psc, com mais de 5 anos na atividade. 

GUSTAVO DO 

NASCIMENTO 

MARTORELLI - Cap 

Possuidor do curso de operações psicológicas, exerceu todas as 

funções inerentes à um oficial dentro de um destacamento de 

operações psicológicas, inclusive no Haiti. Possui vasta experiência 

dentro das Op Psc, com mais de 5 anos na atividade e foi instrutor do 

Curso de Op Psc. 

 
QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados  
Fonte: O autor  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 REVISÃO DE LITERATURA 

A evolução é um caminho inevitável para a humanidade, sendo assim o combate 

ou as formas de combate também possuem essa característica, fruto de 

desenvolvimento tecnológico, doutrinário e até mesmo das relações humanas entre 

os diversos países. Com o advento da Era da Informação, as forças armadas sofreram 

adequações para estarem aptas à melhor defender os interesses nacionais. Logo, o 

manual EB20-MF.10-102 Doutrina Militar Terrestre destaca: 

Comentado [AR3]: aqui você voltou ao Cap I 
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Os riscos e ameaças que as forças terrestres podem enfrentar são de 

natureza difusa e de difícil previsão. Será habitual que o cenário de atuação 

tenha um caráter conjunto, multinacional e com a presença de organizações 

civis de variadas matizes, e que as ações ocorram em meio à população e 
com a presença da mídia. Tudo isso, condiciona a forma de atuação e 

emprego da F Ter. (BRASIL, 2014, P.4-2) 

Diante deste cenário, a Força Terrestre vem desenvolvendo suas capacidades 

para estar em condições de responder ao chamado da nação, para isso o conceito de 

ambiente operacional, tendo em vista a Era da Informação, não poderia deixar de ser 

levado em consideração, assim o manual EB20-MC-10.213 Operações de Informação 

define: 

O ambiente operacional, cuja compreensão é condição fundamental para o 

êxito nas operações militares terrestres, pode ser caracterizado por um 

conjunto de fatores que interagem entre si, de forma específica em cada 

situação, a partir de três dimensões: a física, a humana e a informacional. 

(BRASIL, 2014, p. 2-2) 

Assim, o combate moderno tem se caracterizado não somente por ações na 

dimensão física do ambiente operacional, mas também por ações nas dimensões 

humana e informacional. Tal situação característica presente na Era do Informação é 

reflexo de uma influência perceptível da opinião pública sobre o Estado e 

consequentemente em suas decisões a respeito da utilização do poder militar. 

“A crescente proeminência de grupos transnacionais e/ou insurgentes, com 

ou sem apoio político e material de outros atores globais, ampliou o caráter 

difuso das ameaças a serem enfrentadas com o emprego de forças de Defesa 

e Segurança.” (BRASIL, 2014, p. 2-1) 

O caráter difuso das ameaças está nitidamente presente quando falamos em 

terrorismo, sendo uma das principais preocupações da maioria dos países nas últimas 

décadas. Neste contexto, as Operações de Informação crescem de importância, 

sendo fundamental o desenvolvimento e adestramento de suas Capacidades 

Relacionadas à Informação (CRI), tais como as Operações Psicológicas (Op Psc) para 

lidarem com essa situação. 

As Op Psc como ferramenta destinada a influenciar grupos ou pessoas a 

adotarem comportamentos desejáveis, atuando principalmente no campo cognitivo, 

constituem-se como importante arma não letal capaz de potencializar o esforço de 

combate ao terrorismo. 

Comentado [AR4]: Por extenso antes da abreviar na primeira 
vez – Força Terrestre (F Ter) 
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O terrorismo é uma das formas de combate mais antigas da humanidade, porém 

nos últimos anos ganhou bastante visibilidade e consequente preocupação, 

principalmente após os ataques às torres gêmeas em 11 de setembro de 2001 nos 

EUA. Tal preocupação é convergente em todas as nações do mundo, principalmente 

com relação à prevenção e combate, transcendendo a dimensão física do ambiente 

operacional, refletindo também nas dimensões humana e informacional. 

Um ataque terrorista é realizado na dimensão física, como por exemplo, um 

atentado à bomba em determinado edifício, porém os seus efeitos ultrapassam as 

barreiras deste ambiente, influenciando diretamente no ambiente informacional, 

jornais e rádios, e no ambiente humano, populações da área. Este mesmo atentado 

não foi planejado apenas com o intuito isolado de causar determinado número de 

mortes, mas foi sim planejado para causar medo nas populações da área e atingir os 

meios de comunicação de massa.  

Desta forma o combate a tal fenômeno, que é antigo, mas presente na 

atualidade, deve ser feito não somente na dimensão física, mas também na humana 

e informacional. Diante disso e dentro do contexto das Op Info, as Op Psc encontram 

um campo fértil, porém complexo, de trabalho, sendo ferramenta preponderante para 

a consecução de objetivos militares.   

 

3.1.1 CONCEITUAÇÃO 

Segundo o manual de campanha de Operações do Exército Brasileiro (2017, 

pg.5-10), as Op Psc são utilizadas desde tempos remotos, sendo definidas no Brasil 

como procedimentos técnico-especializados, desde a paz à guerra, para influenciar 

públicos neutros, amigos ou hostis a tomarem comportamentos desejáveis.  

Tal definição de Op Psc se encaixa perfeitamente para caracterizar a ferramenta 

capaz de, juntamente com as demais CRI atuando de forma integrada, fazer frente à 

ameaça terrorista. Assim, o emprego de Op Psc deve ser visto como indispensável no 

atual ambiente operacional, aonde o centro de gravidade muitas vezes poderá ser a 

opinião pública.  

São amplicáveis às operações militares desencadeadas no amplo espectro 

dos conflitos, o que inclui ações que precedem a ativação de teatros ou de 

áreas de operações, ou que independem desta. (BRASIL, 2017, pg. 5-10) 

Comentado [AR5]: Antigo, mas 
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A conceituação do terrorismo é extremamente complexa, existindo inúmeras 

definições que geralmente convergem no mesmo sentido. Segundo HOFFMAN (2007, 

pg. 8), terrorismo é “(...) a criação e a exploração deliberada do medo para a obtenção 

de mudança política. (...) e o seu objetivo é produzir efeitos psicológicos de longo 

alcance além da vítima ou do objeto imediato de sua violência”. 

Fruto desta complexidade e diversidade de conceituações, o Brasil conseguiu 

aprovar apenas no ano de 2016 uma tipificação penal. Assim, no Brasil, o crime de 

terrorismo está previsto na Lei nº 13260 de 16 de março de 2016 como sendo “(...) 

prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de 

xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando 

cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a 

perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública”. 

Segundo o manual de campanha de Operações Especiais do Exército Brasileiro 

(2017, pg. 4-11), o terrorismo é a forma de ação que consiste no emprego da violência 

física ou psicológica, de forma premeditada, por indivíduos ou grupos, apoiados ou 

não por Estados, com o intuito de coagir um governo, uma autoridade, um indivíduo, 

um grupo ou mesmo toda a população a adotar determinado comportamento. É 

motivado e organizado por razões políticas, ideológicas, econômicas, ambientais, 

religiosas ou psicossociais. 

Desta forma, observa-se que o terrorismo nada mais usa que a ferramenta do 

“terror” ou “medo”, através de atos atentatórios à segurança ou à vida humana, como 

forma de intimidação através de seus efeitos psicológicos para ganhos sejam eles 

políticos, religiosos ou ideológicos.  

 

3.1.2 MENTALIDADE TERRORISTA 

A mentalidade terrorista é um dos aspectos que devem ser analisados e levados 

em consideração para um efetivo combate ao terrorismo. O entendimento da 

mentalidade é aspecto fundamental para as Op Psc, pois será principalmente no 

campo cognitivo que tal capacidade poderá atuar.  

Existiram alguns estudos e correntes que alegavam que os terroristas eram 

dotados de doenças psicológicas, porém após a reunião da Cúpula Internacional 

sobre Democracia, Terrorismo e Segurança realizada em Madri no ano de 2005, a 
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conclusão foi diferente como constatou Jerrold Post (2007, pg. 12) “a tentativa de 

encontrar na psicopatologia individual as causas que levam as pessoas a se envolver 

em terrorismo estava fadada ao fracasso e que as explicações centradas na psicologia 

individual eram insuficientes”  

Desta forma, os terroristas não podem ser considerados unicamente como 

indivíduos com doenças psicológicas e/ou loucos fanáticos. Porém, existem muitas 

motivações individuais, como a “sensação de poder àqueles que não têm nenhum”, a 

vingança, a sensação de pertencimento à um grupo e a “sensação de ter importância”. 

Assim, ao invés da psicologia individual, encontra-se na psicologia de grupo, 

organizacional e social, com ênfase principalmente na “identidade coletiva”, o melhor 

caminho para se entender o comportamento terrorista. (POST, 2007) 

Mesmo tendo o entendimento que a psicologia de grupo melhor entenderia a 

mentalidade terrorista, segundo John Horgan (2007, pg. 27) “apesar de o terrorismo 

ser, em última análise, uma atividade de grupo, esse grupo sempre envolverá 

indivíduos, cada um dos quais com um papel a desempenhar”, ou seja não se pode 

descartar as individualidades e particularidades de cada um que é recrutado para o 

terrorismo.   

 

3.1.3 RECRUTAMENTO 

Para melhor compreender a mentalidade terrorista é necessário analisar também 

as diferentes formas de recrutamento e os diferentes públicos que são recrutados, 

como as mulheres e crianças.  

A primeira coisa que precisamos ter em mente é que quem entra para a atividade 

terrorista possui algum tipo de motivação, seja ela econômica, social, etc. Muitas 

pessoas decidem entrar em grupos terroristas por motivos econômicos, ausência de 

oportunidades profissionais, pressões sociais e políticas. Provavelmente, o ambiente 

no qual o indivíduo está inserido irá exercer papel preponderante em sua decisão de 

fazer parte ou não de um grupo terrorista. 

O fator religioso muitas vezes é visto como o motivo principal de diversos 

atentados, porém as vezes é apenas utilizado como forma de recrutamento, através 

de uma modificação daquilo que deveria estar sendo ensinado. A religião deveria ser 

utilizada como meio de combate ao recrutamento terrorista e não como uma forma de 
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recrutamento, tendo em vista a indiscutível influência que ela exerce na maioria das 

pessoas. 

É complexo afirmar que existe um “perfil terrorista”, porém existem fatores que 

influenciam os indivíduos para que adentrem aos grupos terroristas. Segundo John 

Horgan (2007, pg. 25) estes “fatores de risco” são:  

- Experiências pessoais de vitimização; 

- Expectativas em relação ao envolvimento (por exemplo, os atrativos – como 

empolgação, missão, senso de propósito – associados ao envolvimento com qualquer 

grupo “fechado” e seus vários papéis.); 

- Identificação com uma causa, frequentemente associada a alguma 

comunidade vitimizada; 

- Socialização por meio de amigos ou família ou ter sido criado em um ambiente 

específico; 

- Oportunidade de manifestar interesse e iniciativa de se envolver; e 

- Acesso ao grupo pertinente. 

As crianças são um público extremamente visado pelos grupos terroristas, já 

que são bastante vulneráveis, pois são criadas no meio terrorista aonde para 
elas é absolutamente normal o contato com armas de fogo, por exemplo. 

Essas mesmas crianças são forçadas à desde cedo já possuírem 

responsabilidades de adultos e não a se comportarem como crianças. As 

crianças não tem capacidade de questionar as razões dos adultos, são 

facilmente dominadas por apelos às emoções e podem ser rapidamente 

convencidas a executas qualquer trabalho que lhes seja solicitado. (OBAID-

CHINOY, 2007) 

A presença das mulheres nos grupos terroristas vem crescendo de importância, 

justamente por ir de encontro à imagem de um indivíduo terrorista que historicamente 

foi massificada e estereotipada pelo mundo afora.  

Hoje, a maioria das mulheres envolvidas com terrorismo parece 

desempenhas o papel de bucha de canhão barata. Em linhas gerais, parece 

que elas se tornaram uma tática inovadora porque destoam do perfil e dos 

estereótipos criados pelos contraterroristas. (BLOOM, 2007) 
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As mulheres e as crianças são alvos importantes para os terroristas, pois além 

de serem bastante vulneráveis ao recrutamento possuem grande potencial de disfarce 

junto às populações. 

As formas de recrutamento para a atividade terrorista vêm evoluindo ao longo 

dos anos e atualmente encontra nas mídias sociais a ferramenta ideal e fundamental. 

Sem a internet e consequentemente as mídias sociais, os recrutadores teriam que 

usar as formas tradicionais de recrutamento, se expondo aos riscos de serem mais 

facilmente identificados e também à reduzida penetrabilidade e consequente 

quantidade de recrutados, frente ao que internet pode proporcionar.   

A Propaganda é um instrumento de fundamental relevância para a existência 

dos grupos terroristas, pois é através dela que ocorrem os recrutamentos e são 

divulgados alguns produtos ou ações com impacto psicológico. “A propaganda é a 

forma que esses grupos disseminam seus ideais, recrutam novos membros e incitam 

ações terroristas, sendo o espaço cibernético o meio ideal para isso. A velocidade de 

informação e facilidade de se manter no anonimato ajudam na propagação das 

ideias”. (UNODC, 2012, pg. 3, tradução livre) 

A internet cai como uma luva nas mãos dos terroristas, pois consegue propiciar 

uma relativa segurança para o recrutamento, sigiloso levantamento de fundos e maior 

penetrabilidade da disseminação de suas mensagens. Tais possibilidades são fruto 

da capacidade da internet de fornecer o anonimato, velocidade na transmissão das 

informações, ausência de filtros ou cortes da mídia convencional, etc.  

A comunicação por meio de computador é ideal para os terroristas: ela é 

descentralizada, não pode ficar sujeita a controles ou restrições, não é 

censurada e permite livre acesso a quem desejar. A rede típica e elástica das 

organizações terroristas modernas, composta de células, divisões e 

subgrupos, considera a internet ideal e vital para a formação de redes inter e 
intragrupos. (WEIMANN, 2007) 

Como bem afirmou Mayara Gabrielli Gardini (2014, p.19), o espaço cibernético 

facilitou o trabalho dos grupos terroristas. Neste sentido, é muito mais fácil alcançar 

seus objetivos com a ajuda de um espaço que permite o anonimato, mudanças 

rápidas, apresenta um baixo custo de entrada e é de fácil acesso, do que ter que 

alcançar espaços que contenham leis, fronteiras e exércitos no caminho. O 

ciberespaço potencializa a ação e proporciona mais poder a esses grupos. 
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O terrorismo não deve ser visto somente como algo na dimensão física para 

atrair atenção, mas sim como uma forma de disseminar uma mensagem no ambiente 

informacional. A mídia jornalística exerce papel fundamental para a consecução dos 

objetivos terroristas, pois consegue potencializar os efeitos planejados influindo 

diretamente na dimensão humana levando medo e terror. Sem a cobertura da mídia, 

provavelmente o atentado terrorista teria seus efeitos concentrados nos públicos 

diretamente influenciados pelo ataque.  

O foco do terror está de fato, no ambiente informacional, pois visa, por meio 

da publicidade, à consecução de metas políticas e estratégicas bem mais 
amplas do que tão somente o sacrifício localizado de vidas inocentes. 

(VISACRO, 2018) PÁG 137 

Como afirmou Gabriel Weimann (2007, pg. 30), os terroristas planejam suas 

ações tendo a mídia como um fator importante. Eles selecionam alvos, local e ocasião 

de acordo com preferências de mídia, tentando satisfazer critérios de interesse, 

horários de mídia e prazos. Eles criam e preparam auxílios visuais – como filmes, 

videoclipes de atentados e “confissões” forçadas de reféns, entrevistas gravadas em 

fita e declarações de fidelidade dos perpetradores da violência – ao mesmo tempo em 

que entregam comunicados à imprensa profissional e aos noticiários.  

Além de utilizar a mídia convencional como ferramenta para disseminação de 

suas propagandas, alguns grupos terroristas possuem suas próprias mídias, sejam 

elas impressas (revistas), canais de rádio, sites na internet, etc. Exemplo dessa forma 

de atuação são os canais de televisão O Al-Manar do Hezbollah e a A Voz do Califado 

da Al Qaeda. 

Assim, a mera aplicação do poderio bélico por si só não garante a vitória nos 

conflitos atuais. Para fazer frente a isso, observamos um campo fértil para as Op Psc 

poderem atuar, de forma a contribuir com a vitória da Força Terrestre nas dimensões 

humana e informacional. 

Ao contrário dos conflitos armados ocorridos durante a “idade do aço”, cujos 

resultados finais foram obtidos, em geral, por meio do embate das forças 

armadas no campo de batalha; nas guerras pós-industriais, a vitória tem sido 

alcançada basicamente no ambiente informacional, de acordo com a 

percepção da opinião pública acerca dos fatos e dos pormenores que os 
cercam. (VISACRO, 2018)  

Comentado [AR6]: resultados 
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De acordo com o manual de campanha do Exército Brasileiro C31-1 Operações 

Especiais, o combate ao terrorismo engloba medidas de antiterrorismo e 

contraterrorismo. O antiterrorismo engloba as atividades defensivas de caráter 

preventivo, com a finalidade de diminuir as vulnerabilidades dos indivíduos e das 

instalações, impedindo e dissuadindo os atentados terroristas. O contraterrorismo são 

as medidas ofensivas de caráter repressivo com o intuito de impedir, dissuadir, 

antecipar e responder aos atentados terroristas.  

Diante do exposto, infere-se que as operações psicológicas podem ser utilizadas 

tanto no antiterrorismo quanto no contraterrorismo, sendo orientadas e conduzidas 

nos níveis político, estratégico e tático.  

Um conflito de quarta geração se decide nos níveis operacional, estratégico, 

mental e moral, ao invés dos níveis tático e físico. Portanto, o uso do 

instrumento militar antes, durante e depois da batalha, se mostra tão 

importante quanto a mera aplicação do poderio bélico convencional para 

destruir as forças inimigas desdobradas no terreno. (VISACRO, 2018)  

Segundo Jerrold Post (2007, pg. 15), se aceitarmos que o terrorismo é um tipo 

odioso de guerra psicológica, disseminada pela mídia, não contra-atacaremos com 

bombas e mísseis inteligentes, mas sim por meio de guerra psicológica. Ou seja, 

devemos combater o terrorismo atuando também nas dimensões humana e 

informacional, através de uma estrutura organizada integrando as CRI, impedindo o 

recrutamento de indivíduos, gerando divergências dentro do grupo terrorista, 

facilitando a saída daqueles que fazem parte de grupos terroristas, reduzindo o apoio 

e deslegitimando os líderes.  

Os métodos aplicados tanto pelo Hezbollah quanto pelo Hamas na guerra 

contra Israel permitem a reflexão acerca da complexidade dos conflitos no 
século XXI. A notável pro eficiência das FDI e a ênfase atribuída pelos 

israelenses ao emprego de seu poderio bélico convencional contribuem para 

que ambas as organizações militantes priorizem suas ações nas dimensões 

humana e informacional, em detrimento dos esforços na dimensão física – 

onde Israel é incontestavelmente superior. (VISACRO, 2018)  

Para podermos conduzir um efetivo combate ao terrorismo, as capacidades da 

Força Terrestre necessitam estar sempre atualizadas e em condições de se contrapor 

às, mais do que nunca, ameaças difusas. Assim, Alessandro Visacro ainda afirma que 

as organizações militares necessitam estar aptas para: formular estratégias que 

contemplem igualmente o uso de meios não militares, contanto com outros setores da 

Comentado [AR7]: vírgula 

Comentado [AR8]: acho que é separado 

Comentado [AR9]: israelenses 



12 
 

sociedade; Desenvolver ações integradas e sinérgicas nas dimensões física, humana 

e informacional, observando assim a importância de um planejamento minucioso de 

Op Info; Combinar alternativas letais e não letais para alcançar o estado final 

desejado, como as ações oriundas das Op Psc; agregar valor psicológico às ações de 

combate, buscando efeitos que transcendem a dimensão física e interagir com a mídia 

sempre que possível. (VISACRO, 2018)  

 

Como forma de buscar respostas para o objetivo desta pesquisa, foram feitas 

duas entrevistas com militares especialistas em Op Psc com ampla experiência na 

atividade. Ambos participaram de planejamentos e execuções de campanhas de Op 

Psc, dentro e fora do Brasil, podendo agregar conhecimento à pesquisa. 

Foi perguntado ao Cap Paulo Gomes e Cap Martorelli se no contexto das Op 

Info, eles consideram que as Op Psc podem contribuir no combate ao terrorismo e 

caso positivo que descrevessem. O primeiro disse que sim, pois as Op Psc podem 

contribuir com a gestão da percepção, principalmente da população civil envolvida, 

como por exemplo atuando de forma enfática na mudança de comportamentos deste 

público no que se diz respeito à adoção de medidas preventivas. Isso se torna ainda 

mais importante no contexto do Brasil, pois temos uma população desacostumada 

com a ameaça terrorista em território nacional. O segundo também afirmou que sim, 

já que no contexto em que vivemos, onde os grupos terroristas se empenham cada 

vez mais em métodos de propaganda para o recrutamento de novos integrantes e 

simpatizantes, faz-se necessário que as forças de segurança possuam meios de se 

contrapor à propaganda adversa de maneira eficiente e voltada para grupos mais 

suscetíveis. Além de se contrapor à propaganda terrorista, as Op Psc possuem 

capacidade de atuar com campanhas de prevenção de ameaças terroristas 

principalmente por ocasião de grandes eventos. 

Ao perguntar aos militares se julgam que a integração entre as CRI contribui para 

melhor alcançar o objetivo proposto, o Cap Martorelli afirmou que sim, já que a 

integração entre as CRI é fundamental para que a conformação dos alvos seja 

eficiente e a execução dos trabalhos ocorra sem redundância, proporcionando uma 

convergência de esforços em objetivos comuns e evitando assim o fratricídio 

informacional. No mesmo sentido, o Cap Paulo Gomes afirmou que acredita ser 

fundamental principalmente para evitarmos o fratricídio informacional e também o 

Comentado [AR10]: minucioso 
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desprendimento de esforço desnecessário em determinada direção, haja vista a 

possível atuação de outras CRI na mesma área.  

Quando perguntados se por ocasião de alguma experiência integrando um 

Destacamento de Op Psc, o conhecimento prévio das TTP´s e doutrina de emprego 

de Op Psc atualizada foi importante, o Cap Martorelli enfatizou que a atualização da 

doutrina de Op Psc é necessária para que os destacamentos tenham a capacidade 

de acompanhar a propaganda adversa e atingir os mais diversos públicos-alvos nas 

operações. Ainda relatou que em seu caso, teve a oportunidade de verificar a 

capacidade que a internet possui de expandir o alcance dos produtos em uma 

campanha, quando integrava um destacamento em determinada operação militar. 

Segundo ele, as evoluções tecnológicas obrigam o operador psicológico a se atualizar 

constantemente, mantendo ainda os conhecimentos das TTP´s mais antigas. Já o Cap 

Paulo Gomes disse que quando atuou no Destacamento de Op Psc por ocasião de 

uma determinada operação em 2016 o conhecimento das TTP´s foi de extrema 

importância e julga que o fato de estar servindo no 1º Btl Op Psc o ajudou, pois estava 

em contato direto com a evolução doutrinária da atividade. Concluiu afirmando que a 

evolução tecnológica, com o emprego massivo das mídias sociais, requer que 

estejamos aptos para atuar nestes meios de comunicação. 

Ao serem questionados se acreditam que é importante o aprimoramento da 

capacitação, adestramento e planejamento com enfoque no emprego de Op Psc no 

combate ao terrorismo e os motivos, o Cap Paulo Gomes foi enfático ao afirmar que 

o terrorismo é uma realidade no combate moderno e que observamos uma constante 

evolução na forma de atuação dos grupos terroristas, influenciados diretamente pela 

evolução tecnológica a qual estamos submetidos. Segundo ele, termos tropas 

capacitadas e adestradas voltadas para esta área é fundamental para que não 

possamos ser surpreendidos. Para o Cap Martorelli, o combate ao terrorismo é uma 

atividade que demanda muito adestramento e estudo, tanto no campo cinético como 

no não-cinético. Segundo ele, os operadores psicológicos necessitam estudar 

detalhadamente os públicos-alvo envolvidos para que possam lograr êxito 

em campanhas de combate ao terrorismo. Assim, concluiu dizendo que a preparação 

demanda capacitação e adestramento contínuo desde os tempos de paz. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos neste trabalho, conclui-se 

que os fatos investigados atenderam à expectativa, aumentando a compreensão 

sobre o assunto em questão bem como ratificando a importância do mesmo para o 

aprimoramento da F Ter. 

A revisão de literatura deu a possibilidade de concluir que ter as Op Psc em 

condições de se contrapor à ameaça terrorista é de fundamental importância, haja 

vista que a tendência do combate moderno é justamente o enfrentamento de ameaças 

difusas em um ambiente de extrema volatilidade e repleto de atores envolvidos. Foi 

possível também, observar possíveis caminhos a serem adotados no enfrentamento 

ao terrorismo. 

Assim, o desenvolvimento doutrinário, a capacitação e o adestramento dos 

militares operadores psicológicos para o combate ao terrorismo é importante, pois 

como incansavelmente foi abordado no presente artigo, termos tropas habilitadas 

apenas para atuar na dimensão física, é não atentar para a história e premeditar um 

futuro desastroso, tendo que vista que o combate moderno não está mais preso aos 

campos de batalhas, aonde tiros e bombas conseguiam por si só vencer as guerras. 

Hoje, a atuação nas dimensões informacional e humana alinhadas aos preceitos do 

Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA), é inegavelmente essencial e 

inevitável.  

O combate ao terrorismo, em todas as suas vertentes, deve contar com as Op 

Psc inseridas no contexto das Op Info como uma de suas CRI, pois com os esforços 

integrados e coordenados o risco de fratricídio informacional será menor e os ganhos 

na dimensão humana e informacional serão ampliados.  

As entrevistas direcionadas para especialistas que possuem ampla experiência 

na atividade, ambos tendo participado de inúmeras operações em território nacional e 

estrangeiro, propiciaram confirmar as informações levantadas na revisão literária e 

evidenciaram uma realidade presente no Brasil. As opiniões dos especialistas foram 

convergentes e enfatizaram a importância das Op Psc como ferramenta de combate 

ao terrorismo. 

Conclui-se, portanto, que as Op Psc podem contribuir sobremaneira para o 

combate ao terrorismo, atuando de forma substancial na dimensão humana e 
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informacional em um ambiente de integração com as demais CRI. Assim, de modo 

geral, as Op Psc podem apoiar o combate ao recrutamento para a atividade terrorista, 

atuar no estabelecimento de percepções sobre a ameaça terrorista, apoiar a 

neutralização de lideranças terroristas, contrapor-se à propaganda terrorista, 

desacreditar lideranças e grupos terroristas, dentre outras formas de atuação que a 

situação poderá apresentar.  
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SOLUÇÕES PRÁTICAS 
 

Como sugestões de soluções práticas para o problema apresentado, julga-se 

interessante o estabelecimento de uma estrutura permanente de Op Info, o quanto 

antes, que seria a responsável pela condução das Op Info no âmbito do Exército 

Brasileiro, trazendo assim maior integração entre as CRI (Inteligência, Op Psc, Defesa 

Cibernética, Comunicação Social, etc), bem como maior rapidez no fluxo das 

informações. Desta forma, evitaria-se a ativação das Op Info apenas no momento em 

que foi deflagrada a crise, permitindo a atuação das CRI de forma integrada desde o 

início das operações. Dentro dessa ideia, é interessante o desenvolvimento de 

exercícios de Op Info, aonde as CRI seriam submetidas às situações que poderiam 

ser encontradas ante uma ameaça terrorista.  

No que tange ao aprimoramento técnico-profissional das Op Psc em proveito 

do combate ao terrorismo, é importante a busca de Pedidos de Cooperação de 

Instrução e cursos junto às Forças Armadas de países que vivenciam ou vivenciaram 

o combate ao terrorismo, como por exemplo as Forças Armadas dos Estados Unidos 

da América e as Forças de Defesa de Israel. Assim, além da integração com tais 

militares, haveria uma contribuição sobremaneira para a consolidação da doutrina e 

das técnicas, táticas e procedimentos (TTP´s) nesta área.  

 

 

 

 

 

 
 


