
Manual de táticas de guerra em favelas  



1. Barreiras Físicas: 

Trincheira 

Em engenharia militar, é considerado um tipo de fortificação de campanha. Constitui-

se em um abrigo elaborado mediante trabalhos de escavação para possibilitar o tiro e a 

proteção e circulação das tropas. São escavadas a céu aberto e posteriormente cobertas, ou 

são abertas em trabalhos de minas. Podem também ser empregadas em sentido inverso, ou 

seja, constituírem-se numa obra de aproximação por parte dos sitiadores.  

 

São abertas em forma de vala, mais ou menos extensa, com um parapeito e um 

paradorso, destinada a proteger os combatentes em qualquer situação da luta. 

Abertas pelas próprias tropas, são condicionadas pelas condições do terreno. Caso o 

terreno não permita ou dificulte a escavação, podem ser levantadas barricadas com sacos de 

areia ou outro tipo de obstáculo artificial. Geralmente tem uma profundidade suficiente para 

ocultar completamente um homem de pé, abrigando-o do fogo inimigo. Complementarmente 

permite a deslocação de tropas de forma dissimulada, tornando possível o seu posicionamento 

de modo a poder fazer fogo de uma posição protegida. 

Ainda de maneira geral, as trincheiras não são abertas em linha reta. Desta forma um 

soldado numa trincheira nunca vê mais de 10 metros. Isso se deve a que, em caso de invasão 

num dado ponto por uma força inimiga, esta não possa "fazer tiro" no "enfiamento". Do 

mesmo modo, caso a posição seja atingida por uma granada os seus estilhaços terão menor 

alcance, minimizando os danos. 

 

Barricada 

Barricada é um obstáculo defensivo criado colocando-se objetos entre si e o perigo. É 

uma espécie de trincheira improvisada. Pode ser feita com barricas, estacas ou qualquer outro 



material que ofereça proteção. ”Para impedir que a polícia entrasse nas favelas da Fazendinha 

e da Grota, traficantes usaram estratégias de guerra. Na localidade conhecida como Coqueira, 

uma ladeira que dá acesso à Fazendinha, bandidos queimaram lonas e derramaram óleo na 

rua. O objetivo era evitar que o Caveirão avançasse. Ao mesmo tempo, acontecia um intenso 

tiroteio na Grota. Traficantes tentavam deter dois blindados da PM, que passavam pela Rua 

Alvorada, acesso à Grota. Os policiais haviam retirado duas contenções do tráfico, feitas com 

trilhos fincados no chão. Foi quando helicóptero da PM foi acionado e sofreu ataques de vários 

pontos, sendo obrigado a se afastar. Enquanto isso, blindados tentaram se aproximar e os 

bandidos atearam fogo ao toldo de uma casa no alto da via. O incêndio causou fumaça preta, 

prejudicando a visão dos PMs. 

 

 

2. Formação de Ataque: 

Falange 

Falange, em âmbito militar, é uma formação retangular de infantaria, caracterizada 

por soldados dispostos lado com os primeiros carregando escudos de proteção. 

Na Grécia antiga, os soldados mantinham uma formação cerrada, com as armas das 

primeiras linhas projetadas para frente, de modo que seria impossível atingir qualquer homem 

da formação sem ser perfurado por alguma lança. Além disso, a segunda defesa seria a 

barreira de escudos empunhados pelos soldados, que primavam a defesa de uns aos outros. 

Os restantes membros da formação, aqueles longe demais da primeira linha, mantinham as 

lanças elevadas a uma média de 45º graus, numa posição de prontidão e anulando 

parcialmente um ataque pelo alto, como com a cavalaria saltando sobre a primeira linha de 

lanças. Os homens que ficavam nas últimas fileiras da falange eram usados como substitutos 



quando os soldados da frente morriam ou tombavam, além de constituir uma força de 

"empurrão" para toda a formação, de modo que o inimigo fosse literalmente esmagado sob o 

avanço da massa de lanças. 

 

Quando formadas por soldados bem treinados, as falanges constituem uma defesa 

frontal virtualmente indestrutível, mas tem grandes dificuldades em avançar mantendo a 

linha. Além disso, como os escudos estão apenas na frente. As falanges ficam vulneráveis e 

lentas demais para conter um ataque lateral. Dessa maneira, como visto com alguns generais, 

as falanges eram protegidas por carros nos flancos, e com um blindado (Caveirão) à frente. 

 

 

 

Cerco 

Cerco ou sítio é um método de estratégia militar onde unidades militares cercam o 

inimigo ou uma edificação, como as praças-fortes, onde estes se abrigam com o intuito de não 

permitir uma evasão ou impedir o recebimento de provisões. Geralmente nesta estratégia, é 



comum o uso de armas de assédio (são máquinas construídas a fim de destruir muralhas e 

fortificações) para a destruição de edificações.  

 

 

Guerra de exaustão 

A guerra de exaustão consiste na manutenção coordenada do ponto de combate, onde 

o objetivo é exaurir o potencial físico do inimigo através de bombardeios inserções e demais 

formas de ataque em curto intervalo de tempo durante vários dias, não possibilitando ao 

inimigo: reagrupamentos, reabastecimentos, descanso de tropa e demais ações militares. O 

fim que se busca nesse modo de combate é a rendição do exército inimigo. 

Guerra de manobra: 

A guerra de manobra é um termo usado por teóricos militares, para um conceito de 

estratégia militar que advoga a tentativa de derrotar o adversário incapacitando-o nas suas 

tomadas de decisão. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Blindado da PM 

O Caveirão 

Fixa técnica: 
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