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RESUMO 

 

Durante a Guerra Fria, vários grupos anti-imperialistas se propuseram à guerra de 

guerrilhas e, em 1969, Carlos Marighella redigiu o Minimanual do Guerrilheiro 

Urbano com o intuito de popularizar informações acerca do comportamento ideal de 

um guerrilheiro. O presente artigo busca analisar a influência do manual para a 

formação dos guerrilheiros da ALN, no Brasil, e do Baader Meinhof, na Alemanha 

Ocidental. 
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ABSTRACT 

 

During the Cold War, several anti-imperialist groups set out to wage guerrilla warfare, 

and in 1969, Carlos Marighella wrote the Minimanual of the Urban Guerrilla Warrior 

with the aim of popularizing information about the ideal behavior of a guerrilla. This 

article aims to analyze the influence of the manual for the formation of the ALN 

guerrillas, in Brazi,l and the Baader Meinhof, in West Germany. 
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1 Alunos do curso de Relações Internacionais da PUC Minas, Belo Horizonte, Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Minimanual do Guerrilheiro Urbano foi uma obra do guerrilheiro comunista 

Carlos Marighella, redigido em 1969. Com a finalidade de ensinar articulações e 

métodos de securitização, Marighella descreve precisamente táticas e estratégias a 

serem seguidas por um revolucionário, destinando o livro principalmente para 

aqueles que queriam se juntar as guerrilhas urbanas em protesto ao governo 

fascista e ditatorial da época. O livro hoje em dia é visto como uma obra que 

influenciou e articulou guerrilhas urbanas ao redor do mundo. 

O Manual conseguiu se emplacar rapidamente, sendo o livro base para 

orientar qualquer organização que já estivesse em trabalho, em desenvolvimento ou 

mesmo recrudescer os ânimos daqueles que simpatizavam com a causa comunista 

ou queriam lutar contra o Estado. De acordo com Azambuja (2014) Marighella neste 

sentido foi o pai das causas revolucionárias. Suas palavras ecoaram por vários 

continentes, acabando por quebrar o estigma que era imposto aos países latino-

americanos, não era mais o centro que influenciava a periferia, a periferia se 

sobrepunha e influenciava o centro. 

O livro (1969) utiliza como válvula propulsora o idealismo, motivando atos com 

finalidade de se alcançar um objetivo maior. Há passagens na obra que motivam o 

guerrilheiro a ir de frente ao Estado, não importando seus recursos ou sua força face 

a ele. A credibilidade seria o mérito daquele que não traia seus próprios ideais, que 

saberia defender o que acredita por mais que dependesse da sua própria vida. 

Marighella pode ser considerado um idealista, mas também um extremista como 

pode ser comprovado na seguinte passagem do Manual:  

Hoje, ser ‘violento’ ou um ‘terrorista’ é uma qualidade que enobrece 
qualquer pessoa honrada, porque é um ato digno de um revolucionário 
engajado na luta armada contra a vergonhosa ditadura militar e suas 
atrocidades (MARIGHELLA, 1969). 

 

Segundo Azambuja (2014) a CIA – Central Intelligence Agency-, Agência de 

Inteligência Estadunidense, começou a empregá-lo como material didático em suas 

escolas de treinamentos. As Escolas das Américas situadas no Panamá eram 

centros de formação para “contra-insurgência anti-comunista”, desta maneira, o livro 

foi utilizado como forma de conhecer o inimigo. Marighella conseguiu um 
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reconhecimento tão forte com a sua obra, que passou a ser o grande mentor dos 

grupos revolucionários ao redor do mundo, e inimigo número um dos Estados 

capitalistas, fascistas e ditatoriais da época. 

Na década de 1960, a América Latina passava a vivenciar de forma mais 

acirrada a convulsão da consequência de acontecimentos com relação à crescente 

ânsia da Guerra Fria e com o episódio da Revolução Cubana em 1959. Segundo 

Paz (1997) como resultado, vários golpes de cunho militar permearam-se pela 

América Latina e, avesso ao posicionamento do PCB – Partido Comunista Brasileiro-

, Carlos Marighella deserta do partido e forma o Agrupamento Comunista de São 

Paulo. Logo em seguida funda a ALN – Ação Libertadora Nacional-, que se tornou a 

maior organização promotora de ações de guerrilha urbana do Brasil. Marighella 

então escreve o “Manual do Guerrilheiro Urbano” que por sua vez, tornava 

teoricamente possível articular as ações de uma guerrilha e traduz essa 

possibilidade para as várias guerrilhas existentes, unindo a teoria e ação foquista2 

com o seu manual. 

        A preocupação da emergência de um grupo contra a ditadura, pode-se 

estruturar-se através do pronunciamento do Agrupamento Comunista de São Paulo, 

assim como, na divergência ideológica com o PCB – Partido Comunista Brasileiro-, 

que não esboçara qualquer reação frente ao golpe militar de 1964: 

Precisamos agora de uma organização clandestina, pequena, bem 
estruturada, flexível, móvel. Uma organização de vanguarda para agir, para 
praticar a ação revolucionária constante e diária, e não para permanecer em 
discussões e reuniões intermináveis. (MARIGHELLA, 1962, p. 2). 

 
        A ALN começou, então, a lançar mão de ações que serviriam de base para a 

estruturação e organização do grupo, como assaltos a bancos, expropriação de 

carros, sequestros, dentre outras práticas ilustradas no Manual do Guerrilheiro 

Urbano. Para Teixeira (1999), os principais agentes dessas ações eram os 

estudantes, que formavam a base dos militantes do grupo e estes não hesitaram 

usufruir de uma tática inclinada a disseminação de medo e terror em sua trajetória 

de luta contra a ditadura e em prol de uma revolução de cunho comunista. 

        Segundo Gasparetto (2010) no que tange os sequestros durante o período da 

ditadura, a ALN foi responsável por quatro. O caso mais emblemático é o sequestro 

                                                           
2 Teoria do foco guerrilheiro, proposta por Che Guevara, que consistia na criação de vários focos de ação 

guerrilheira pela América Latina, a fim de se instaurar vários regimes comunistas pelo continente. 
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do embaixador norte-americano Charles Burke Ellbrick, em setembro de 1969, com 

participação do grupo MR-8, tendo como objetivo a libertação de presos políticos. 

Tiveram autoria no sequestro do embaixador da então Alemanha Ocidental, 

Ehrenfried Von Holleben, também em troca de presos políticos do seu país de 

origem e, ambos os casos foram exitosos e divulgaram a sigla – ALN- entre a 

população. 

        Em 4 de novembro de 1969, Carlos Marighella é assassinado em uma 

emboscada, planejada e executada pelos militares, na cidade de São Paulo. Sendo 

assim, Joaquim Câmara Ferreira assume seu posto como líder da ALN e no ano 

seguinte também é assassinado, devido a delação de um dos ex-integrantes do 

grupo. Para Teixeira (1999) com o líder e ideólogo do grupo e seu sucessor 

assassinados pelos militares, a ALN enfrenta diversas dissidências a partir do final 

dos anos 1970 e a grande maioria de seus militantes são perseguidos, torturados e 

assassinados pelo regime. 

Já na Alemanha houve o recrudescimento dos ânimos daqueles que se 

identificavam com a ideologia comunista. Assim como descrito anteriormente, o 

Manual do Guerrilheiro Urbano desempenhou papel fundamental para incentivar as 

atividades revolucionárias ao redor do mundo. Sua obra obteve destaque no que 

tange os movimentos contra o Estado tanto em ambiente doméstico quanto em 

ambiente internacional.  

Segundo Ruttscheidt (2007), A RAF – Fração do Exército Vermelho em 

português-, nome adotado pelo grupo em contraponto pelo designado pela mídia: 

Baader-Meinhof, considerava-se uma guerrilha urbana de extrema esquerda anti-

imperialista da Alemanha ocidental. Seu período de atuação estendeu-se entre 

1970-1998, contando com 28 anos de operações de guerrilha armada. A sua 

preferência pelo nome RAF já retrata a sua resistência a qualquer resquício da 

direita, como no caso, o nome gerado pela mídia. 

Ainda de acordo com Ruttscheidt (2007), as origens remontam aos baby 

boomers de 1960, movimento de extremo crescimento de natalidade durante o fim 

da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria, aonde as crianças cresceram 

acompanhando mudanças sociais e culturais. Os movimentos estudantis que 

emergiram em 1970, contestavam as instituições estatais vigentes e os altos postos 

de comando ocupados por antigos integrantes do regime nazista no novo governo. 
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De acordo com Smith e Moncourt (2009), não só a classe dominante, mas mesmo a 

sociedade alemã como um todo, havia sido beneficiada pelo surgimento de um 

Terceiro Reich. 

Os alemães pós-nazistas que ainda apoiavam o regime estavam em uma 

situação privilegiada analisando tanto pelo que tinham feito no passado, como pela 

ideologia que ainda sustentavam. Um policiamento mais agressivo, bem como uma 

economia em crescimento, iria agradar aqueles que ainda apoiavam as crenças 

nazistas. Como expôs Smith e Moncourt (2009), alguns radicais e a RAF viram o 

Terceiro Reich como nada mais do que uma questão de “hiper-capitalismo”, sendo a 

única solução para tanto um “hiper-anti-capitalismo”. Assim, os membros da RAF se 

juntaram ao comunismo como uma forma de combater o mal do século, a escuridão 

da Alemanha: um novo governo fascista, uma nova forma de nazismo. 

Não obstante, um dos pontos principais de sua origem, faz referência à 

clandestinidade do partido comunista em 1956. A RAF possuía uma ligação forte 

com o movimento comunista, alguns membros chegaram até a se filiarem ao partido, 

outros residiam em comunas e também lutavam pelos direitos humanos, sua 

pretensão era de fazer a diferença, de incitar motins. De acordo com Aust (2008) o 

seu início teve uma forte influência do leninismo-maoísmo, passando depois para o 

marxismo-leninismo. Seus primeiros integrantes foram: Andreas Baader, Gudrun 

Ensslin, Ulrik Meinhof, Jan-Carl Raspe, Horst Mahler, Holger Meins e Irmfard Möller. 

        Tendo apresentado os respectivos atores relevantes para esse trabalho, 

intende-se por este, analisar os aspectos presentes no manual em si e como ele 

serve para um alinhamento tático e ideológico das guerrilhas urbanas que o seguem 

tanto a nível nacional quanto a nível internacional, isto é, também pretende-se expor 

o alcance do manual. Para isto, vamos analisar o caso da Ação Libertadora Nacional 

e do grupo alemão Baader Meinhof e como critério de análise refletir se regras 

dispostas no manual foram mais ou menos efetivas, bem como, possibilitar uma 

comparação entre os dois. 

 

MARIGHELLA E O MANUAL 

 

        Segundo Fernandes (2016) Carlos Marighella foi uma figura de extrema 

importância e relevância no cenário político brasileiro entre as décadas de 1960 a 
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1980, porém morreu em 1969, tornando-se um mártir com a perpetuação de seus 

ensinamentos. A partir da segunda metade da década de 1960, se tornou o inimigo 

número um do Estado brasileiro devido a sua pública e radical oposição ao regime 

militar instaurado em 1964. Não obstante, também fez oposição ferrenha durante o 

modelo do “Estado Novo” (1937-1945), período ditatorial de Getúlio Vargas inspirado 

no fascismo europeu, sendo preso e torturado, porém foi libertado ao fim do regime.  

        Nascido em Salvador, Bahia, abandonou a universidade para se tornar 

militante do PCB e fixou residência no Rio de Janeiro, ainda na década de 1930. Foi 

eleito deputado federal pelo mesmo partido em 1945, partido este que foi colocado 

na ilegalidade devido ao clima nascente da Guerra Fria. De acordo com Fernandes 

(2016) Marighella foi convidado pelo Comitê Central Comunista Chinês para 

conhecer o modelo revolucionário que estava sendo implantado na China em 1953 e 

participou da Organização Latino-americana de Solidariedade – OLAS-, em 1967. 

        Para Araújo (2008) Marighella acreditava que com o golpe de 1964 as 

válvulas de escape dentro do modelo de democracia burguesa estavam fechadas e 

que, a partir de então, a revolução era palavra de ordem. Fazia-se necessário 

organizar uma solidariedade mundial bem como uma estratégia apoiada na 

necessidade da luta armada. Expressa então, que se deveria organizar os 

trabalhadores do meio urbano em consonância com os do meio rural, adaptando a 

teoria da guerra de guerrilhas de Ernesto “Che” Guevara ao contexto da 

movimentação política brasileira daquela época em prol de transformação social do 

país em direção ao comunismo. 

A criação burocrática de mais uma organização a nada conduziria. Era 
necessário inverter os termos do problema. Um programa geral, estratégico 
e tático já havia sido apresentado nos documentos aprovados pela 
conferência da OLAS, que sintetizavam as melhores experiências da luta 
libertadora dos povos da América Latina (ARAÚJO, 2008). 

 
O mais importante nesse contexto para Marighella, ainda segundo Araújo 

(2008), era a ação. A direção seria dada através da guerrilha, do comando 

guerrilheiro, o comando operativo então seria hibrido com o político-militar e ambos 

se alinhariam às outras ações que estariam em curso ou que ainda se iniciariam. Por 

isto, não fazia segredo à estratégia global qual pregava e explicava detalhadamente 

os passos que precisavam ser seguidos para se colocar em ação. Então, escreve o 

Mini Manual do Guerrilheiro Urbano (1969) para que suas ideias alcançassem um 
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número maior de revolucionários. Marighella foi muito bem-sucedido em seu 

objetivo, sendo amplamente aclamado influenciando guerrilhas de países europeus 

como o Action Directe na França, as Brigadas Vermelhas na Itália e o Baader 

Meinhof na Alemanha, por exemplo. 

O Manual na realidade era um guia prático para aqueles que queriam lutar 

pelo que acreditavam e tirar todo o idealismo do papel. Marighella propõe que o 

idealismo seja mais forte do que instintos utilitaristas ou egocêntricos, assim como, 

propunha também o comunismo. Ele acreditava que o importante era assegurar o 

bem de todos, por mais que tenha que descredibilizar alguns.  

 

O guerrilheiro urbano é um homem que luta contra uma ditadura militar com 

armas, utilizando métodos não convencionais. Um revolucionário político e 

um patriota ardente, ele é um lutador pela libertação de seu país, um amigo 

de sua gente e da liberdade” (MARIGHELLA, 1969, p. 4). 

 

Em sua obra, o autor revolucionário descreve pontualmente o que e como um 

revolucionário deve fazer e agir. O livro explicita e deixa claro o comportamento e as 

qualidades de um guerrilheiro: 

 

Outras qualidades importantes no guerrilheiro urbano são as seguintes: que 
possa caminhar bastante; que seja resistente à fadiga, fome, chuva e calor; 
conhecer como se esconder e vigiar, conquistar a arte de ter paciência 
ilimitada; manter-se calmo e tranqüilo nas piores condições e 
circunstâncias; nunca deixar pistas ou traços (MARIGHELLA, 1969, p. 6). 

 

Não obstante, segundo Magalhães (2012) o autor não banaliza a forma que 

emprega o uso da violência, nem mesmo banaliza a palavra violência. A violência 

para ele seria um modo de se chegar a um objetivo traduzido na maximização da 

vontade do povo e de seu bem-estar social. A existência do guerrilheiro se faz por 

via da utilização de meios bélicos, fora isso, sua existência seria desnecessária. 

A razão para a existência do guerrilheiro urbano, a condição básica para 
qual atua e sobrevive, é o de atirar. O guerrilheiro urbano tem que saber 
disparar bem porque é requerido por este tipo de combate. (...) A vida do 
guerrilheiro urbano depende de atirar, na sua habilidade de manejar bem as 
armas de pequeno calibre como também em evitar ser alvo (MARIGHELLA, 
1969, p. 13). 
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É interessante ressaltar que em seu livro, Marighella também une o 

pragmatismo com o sentimentalismo. As ações dos guerrilheiros não são meramente 

técnicas, há também um cunho de reciprocidade e camaradagem. É necessário que 

haja confiança para poderem alcançar seu objetivo juntos. Sem o trabalho em grupo, 

nada pode ser alcançado. Então define, para a guerrilha urbana, que essa se 

organize em pequenos grupos, que estejam sob a liderança de uma ou duas, isto é 

o que constitui um grupo de fogo. Dentro do grupo de fogo tem que haver confiança 

plena entre os camaradas (MARIGHELLA, 1969, p. 14). 

De acordo com Magalhães (2012) faz-se necessário também ressaltar que o 

Manual na época foi distribuído de várias formas, mimeografadas e fotocopiadas, 

com a intenção que se popularizasse e chegasse às mãos de todas as camadas 

sociais, para provocar e recrudescer os ânimos da população. Até hoje, não é 

possível apontar qual era o Manual original, contudo, sua finalidade está gravada 

nas palavras que circularam entre o povo e formaram não só no Brasil, como em 

todo o mundo, grupos anti-imperialistas. Marighella ficou conhecido como símbolo 

de resistência, cativando até grandes personalidades como o filósofo francês Jean 

Paul Sartre. 

Então, em sua obra, vai cumprir a expectativa a que um manual se propõe, 

oferecendo coordenadas para se operar uma guerrilha urbana, além de fazer uma 

diferenciação entre a guerrilha no campo e a guerrilha urbana. Ele também justifica o 

motivo da necessidade de lançar mão à guerra revolucionária sob a afirmação de 

que o Brasil passava por uma “crise estrutural crônica e resultante instabilidade 

política” (MARIGHELLA, 1969, p.8). Estes fatores, segundo ele, seriam as razões 

que justificam o surgimento abrupto da guerra revolucionária, que se daria por meio 

da guerra de guerrilha urbana em apoio à rural. 

Marighella (1969) enfatiza que em um embate direto entre o guerrilheiro e a 

polícia - ou outra força repressora - o guerrilheiro se encontra em desvantagem por 

deter uma menor capacidade do uso da força. Contudo, é ele que assume o papel 

de atacante e isto aliado a outros fatores pode elevar a probabilidade de que o 

embate seja exitoso. Desta forma, Rollemberg (2001) discorre sobre a eficácia que o 

fator surpresa possuía como indo de encontro ao inimigo em um momento 

inesperado; aliado ao maior conhecimento do território possível; maior mobilidade e 

velocidade que o oponente; tendo um serviço de informação mais eficiente que o 
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mesmo e sendo uma inspiração para os outros membros do grupo. O êxito de suas 

estratégias se devem pela sua aparência autoconfiante, fazendo com que os 

membros do grupo tendam a não hesitar na hora da ação. 

Afirma, também, que é necessário estudo e cita a importância de ler “A 

Guerra de Guerrilhas” (1961) de Ernesto “Che” Guevara. Ele discorre uma teoria que 

estrutura um conceito sobre o fenômeno da guerra entre o Estado, detentor do uso 

legítimo e legal da força, e o “povo armado”. Guevara estabelece como conceito que 

a guerra de guerrilhas se traduz numa guerra de massas, do povo, e que o bando 

guerrilheiro estaria no núcleo das ações, educando o povo e criando as condições 

revolucionárias. É usada para o apoio à população na luta contra a opressão dos 

governos, contudo com menos armas. Para que este modelo de conflito se 

estabeleça é necessário que esteja sobre um pilar, o qual será traduzido no apoio da 

população às ações das guerrilhas, pois acreditava que pequenos exércitos de 

guerrilha poderiam derrubar governos organizados e opressivos. Entretanto, 

Guevara (1961) salienta que as ações das guerrilhas deveriam se concentrar ao 

campo, uma vez que o espaço facilitava seus movimentos. 

Sendo assim, Guevara (1961) ainda trabalha na definição do guerrilheiro 

colocando-o como um reformador social e revolucionário agrário. Não faz distinção 

teórica entre um guerrilheiro e um soldado, sendo, então, seu ponto de distinção 

comum, o apoio que recebe, pois, o soldado recebe apoio do Estado organizado e o 

guerrilheiro da população. Em contrapartida, Carlos Marighella (1969) em seu 

trabalho vai dizer que a guerra revolucionária aconteceria por meios urbanos, rurais 

e psicológicos. Também agrega que a guerra guerrilheira urbana, assim como a 

guerra psicológica na cidade, depende da guerrilha no campo.       

        Para Marighella (1969), a guerra psicológica consiste-se na estratégia de criar 

uma sensação de desconforto com relação ao inimigo, ou seja, o governo, por vias 

dos meios de comunicação em massa e dos boatos passados “boca-a-boca” para 

desinformar o governo e propagar o que o autor chama de “meias-verdades”, 

gerando um sentimento de intranquilidade. Com o governo ocupado averiguando a 

verossimilidade das informações e ainda devido à censura instituída pelo mesmo, as 

guerrilhas inicialmente sairiam em vantagem, tornando essa tática bastante eficaz. 

Desta forma torna-se fácil e por vezes, inevitável o uso do terrorismo como 

uma ferramenta eficaz. Isto porque gerar medo é uma boa forma de se chamar a 
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atenção para uma causa e sinalizar que se está pronto para ações diretas. Estas, 

segundo o manual, consistem em ações que eventualmente poderiam se munir de 

explosivos, em que o alvo seja o meio de produção dos imperialistas e dos 

capitalistas. É importante que a população conheça a causa, para que a guerrilha 

obtenha o apoio popular. Sendo assim, torna-se crucial a boa articulação da 

informação e propagação da justificativa do ato terrorista. 

        Não existe consenso a respeito da definição de terrorismo, sendo assim é 

interessante que este seja incentivado como uma ferramenta para a guerra de 

guerrilha. Louise Richardson (2007) afirma que o termo terrorismo é amplamente 

utilizado para diversos tipos de situações, que seu sentido quase que não quer dizer 

nada. Entretanto, é interessante notar que o termo seja visto e assimilado como algo 

pejorativo nos dias de hoje. O Departamento de Estado dos Estados Unidos (2003) 

define terrorismo como sendo algo premeditado, com violência politicamente 

motivada e perpetrada contra alvos não combatentes por um grupo subnacional ou 

agentes clandestinos, usualmente utilizado para alcançar uma audiência, de acordo 

com o Art. 22 do código dos EUA, seção 2656 (d). 

O autor propõe métodos extremistas, porém criativos, eles não só são 

inovadores em suas táticas e estratégias dentro do próprio grupo como também no 

universo das guerrilhas urbanas em geral. De acordo com Crenshaw (1981) a 

inovação em grupos de guerrilha ou grupos terroristas podem ser medidas em 

termos de sua capacidade para sobrevivência, isto é, como e com quais recursos 

eles respondem a ataques externos alocando e construindo táticas e objetivos 

emergenciais. A finalidade em ser criativo e inovar é diretamente proporcional a 

conseguir danificar um maior numero de materiais, ataques inesperados com 

respostas despreparadas, desmoralização e humilhação de publico e governo. É 

interessante analisar que no momento em que um grupo consegue inovar, ele é 

apreciado por outro grupo e também utilizado didaticamente como exemplo para 

suas inovações e desenvolvimentos estratégicos futuros. 

Segundo Magalhães (2012) as táticas de guerrilhas urbanas expostas por 

Marighella se baseiam nas táticas de guerrilha na selva descritas por “Che” 

Guevara, todavia, Marighella focava-se nos grandes centros urbanos. O contexto da 

proposta da guerrilha urbana por Marighella foi principalmente pela dificuldade de 

politização das populações rurais, sendo o cenário urbano o mais propício para a 
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emergência de grupos que possuíam a aspiração de atacar o governo. Para Moraes 

(2013) no contexto brasileiro, isto é, no contexto de criação do Manual, a guerrilha 

seguia rumo aos campos da guerrilha selvagem, contudo as forças estavam sendo 

investidas nas cidades, como apresentado anteriormente. Tão logo, a única forma 

de se formar uma guerrilha seria por meio da luta nos grandes centros, fato este 

comprovado e assumido pelo Manual. O autor não nega a guerrilha rural, mas 

reconhece a necessidade e a possibilidade do sucesso da guerrilha urbana nos 

termos brasileiros vigentes. 

Para se diferenciar das guerrilhas rurais ou selvagens, a guerrilha urbana 

lançava mão de assaltar bancos, ter maiores mobilidades em ambientes fechados e 

com obstáculos, e seus modelos de ação refletem-se em táticas de rua, greves e 

interrupções do trabalho – já salientava Marighella que o trabalhador e operário tem 

o dever de filiar-se a forças de contestações governamentais na clandestinidade-, e 

ocupações de terrenos. É possível traduzir o movimento da guerrilha urbana, suas 

peculiaridades e diferenciação para uma guerrilha rural na seguinte passagem do 

manual: 

 

Os assaltos aos edifícios concebidos como operações de guerrilha, variam 
de acordo a se são bancos, negócios comerciais, industrias, acampamentos 
militares, delegacias, presídios, estações de rádio, armazéns de empresas 
imperialistas, etc. Os assaltos em veículos - carros blindados, trens, barcos, 
aviões - são de outra natureza já que envolvem um alvo em movimento. A 
natureza da operação varia de acordo à situação e a possibilidade - isto é, 
se o alvo é estacionário ou móvel (MARIGHELLA, 1969, p. 30). 

 
Observa-se que Marighella acentua o trabalho urbano e diferencia-o de uma 

guerrilha rural por justamente estar em um cenário diferente, que exigia um 

comportamento e uma ação específica. O guerrilheiro urbano é diferente dos 

guerrilheiros rurais ou selvagens. O guerrilheiro urbano deve saber usar os artifícios 

que tem e saber passar por cima de obstáculos maiores e mais perspicazes que o 

rural – não desmerecendo as guerrilhas rurais e selvagens, somente diferenciando-

as-. 

Há, também, a distinção entre o guerrilheiro urbano e o delinquente. Explica 

que o delinquente opera em benefício próprio e indiscriminadamente, enquanto o 

guerrilheiro tem como alvo o governo, os imperialistas norte-americanos e possuem 

uma meta política. 



 

76 
Revista de Análise Internacional, Curitiba, Vol.2, n.1, jun, 2017, p.65-86. 
 

O guerrilheiro urbano, no entanto, difere radicalmente dos delinquentes. O 
delinquente se beneficia pessoalmente por suas ações, e ataca 
indiscriminadamente sem distinção entre explorados e exploradores, por 
isso há tantos homens e mulheres cotidianos entre suas vítimas. O 
guerrilheiro urbano segue uma meta política e somente ataca o governo, os 
grandes capitalistas, os imperialistas norte-americanos (MARIGHELLA, 
1969). 

 

Hoje, por sua grande influência mundial, durante a década de 80, a Agência 

Central de Inteligência Americana, achou necessário traduzir o livro para inglês e 

espanhol, popularizando-o no Panamá em suas “Escolas das Américas” – escolas 

de estudos para formação de “anticomunistas” -. Estas escolas foram apelidadas por 

Escolas de Assassinos, indo de encontro com práticas aplicadas na ditadura militar, 

como por exemplo, ministrar cursos de torturas. Ainda consonante a Magalhães 

(2012) embora, a CIA tenha traduzido e estava à par das táticas de guerrilha, ainda 

assim o manual era considerado uma ameaça para o sistema capitalista, e deveria 

ser totalmente destruído, não em folhas ou palavras, mas na prática. 

 

A EXPERIÊNCIA DA ALN 

 

De acordo com Gaspari (2002) desde a sua dissidência do PCB, formando o 

Agrupamento Comunista de São Paulo, a ALN acumulava um histórico de assaltos 

bem-sucedidos a bancos e carros pagadores. Aliado ao alto grau de organização do 

grupo, conseguiram atuar por um ano sem que fossem descobertos devido a tática 

de espalhar boatos e especulações, bem como, não assumir a autoria dos ataques. 

Entretanto, durante um assalto a um carregamento de trinta e um mil dólares do 

Instituto de Previdência da Guanabara, um dos indivíduos foi preso e, sob tortura, 

delatou o grupo. 

        Contudo, todo o dinheiro arrecadado era suficiente para a veiculação de seus 

panfletos, sempre alegando que tinham por objetivo iniciar uma revolução em 

direção a um regime socialista. A veiculação também era importante para conseguir 

apoio popular. Os estudantes eram o principal público e também a base de 

militantes do grupo, assim a mensagem corria com mais facilidade dentro das 

universidades. A compra de armas também foi favorecida e o envio de alguns 

militantes a Cuba para treinamento foi possível. 
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        Em auxílio à Dissidência Universitária da Guanabara, que planejaram o 

sequestro do embaixador norte-americano no Brasil, Charles Burke Elbrick, a ALN 

destacou Virgílio Gomes da Silva que já possuía treinamento de guerrilha em Cuba 

e Joaquim Câmara Ferreira, que era o braço-direito de Marighella, para a ação. 

Conforme dissertou Ridenti (1993) em 4 de setembro de 1969, o embaixador é 

interceptado em seu carro e sequestrado por dois dias. Tal ato foi parte de uma 

negociação para libertação de presos políticos, ao fim, revelou-se bem-sucedida já 

que os militares autorizaram a veiculação uma nota na TV criticando o governo e 

quinze presos foram liberados e enviados para o exílio no México. 

        Em 11 de junho de 1970, aconteceu o sequestro do embaixador da Alemanha 

Ocidental, Ehrenfried von Holleben, em conjunto com a Vanguarda Popular 

Revolucionária -VPR-. O carro do embaixador foi abalroado e o de seus batedores 

foi fuzilado sem reações ao fogo. Sua liberdade foi negociada em troca da libertação 

de quarenta presos políticos e, mais uma vez, foram bem-sucedidos. Todos foram 

enviados para o exílio na Argélia e o embaixador foi libertado logo em seguida. 

         Segundo Ulstra (2016), os militares demoraram até 1969 para reagir às 

ações bem-sucedidas dos grupos guerrilheiros porque eram incrédulos quanto a sua 

capacidade. Então, organizaram seus grupos de contra-ataque como o Centro de 

Informações do Exército (CIE), da Marinha (Cenimar) e o Núcleo do Serviço de 

Informações de Segurança da Aeronáutica (N-Sisa) e tinham sua própria autonomia 

para realizar ações à gosto. Iniciada a repressão, a guerra de guerrilha, tanto no 

campo quanto nas cidades, foi fadada ao fracasso.  Terminou com grande maioria 

dos militantes no exílio e os que insistiram em lutar sucumbiram ao regime. 

Entretanto, foram capazes de reprimir em demasia todo e qualquer tipo de 

movimentação nos cenários rurais e urbanos e pode-se dizer que se iniciou a partir 

do assassinato de Carlos Marighella em 4 de novembro de 1969 como a primeira 

resposta. 

        Por terem passado tanto tempo sem serem combatidos, a ALN não se 

atentou para a necessidade de inovação e isto tampouco está expresso no manual 

de Marighella. Existe a preocupação em manter a guerrilha em segurança, contudo 

não se evolui na discussão de como adequar essa segurança, por exemplo, a novos 

fatores que podem por ventura surgir na relação situacional. Entretanto o 
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desrespeito ao princípio de “silêncio” enquanto na prisão foi o que ativou o início do 

fracasso da organização, agravado pela não inovação em sua cultura de securitária.  

 

A EXPERIÊNCIA DO BAADER MEINHOF 

 

           De acordo com Ruttscheidt (2007) o grupo Baader-Meinhof – nome cunhado 

pela mídia- considerava-se uma guerrilha urbana anti-imperialista de extrema 

esquerda da Alemanha Ocidental. De 1970 a 1998, o grupo exerceu atividades, 

começando com grande efervescência e terminando quase que por ostracismo e 

enfraquecimento. Nos anos 1970 houve o crescimento de movimentos estudantis 

que contestavam instituições estatais, grandes postos de comando e cargos de 

governo ocupados por ex-oficiais nazistas. Um dos seus pontos cruciais de 

insurgência foi a clandestinidade do partido comunista em 1956. 

           Em consonância com Aust (2008), Ulrike Meinhof, apoiada por seus ideais 

comunistas, começou a escrever para a revista “Konkret3”, fundada para encobrir 

seu antigo nome “Studenkurier4” na tentativa de retirar-se como alvo do governo. 

Ulrike, através do trabalho na revista, reuniu vários nomes que apoiaram sua causa 

e atingiu o posto de editora-chefe. O KPD5 -Partido Comunista da Alemanha-, estava 

entusiasmado: Ela tem uma grande carreira política à frente. Realmente uma grande 

carreira (AUST, 2008). 

De acordo com Smith e Moncourt (2009) assim que a Segunda Guerra 

Mundial acabou, o território alemão foi dividido em quatro grandes partes: 

americana, britânica, francesa e soviética. As três primeiras divisões pertenciam a 

parte ocidental, isto é, capitalista, já a ultima, era de possessão da URSS e do 

socialismo. Deste modo, a Alemanha foi dividida em dois países: o lado ocidental 

passou a ser chamado “República Federal da Alemanha” (FRG) e o lado oriental 

“República Democrática da Alemanha” (GDR). O Plano Marshall, desenvolvido pelos 

Estados Unidos, foi o catalizador das relações e consequentemente da aproximação 

dos dois países.  

A Alemanha Ocidental era uma peça fundamental para o Imperialismo 
americano, muito mais do que o Reino Unido ou a França: Claro, o Plano 

                                                           
3 Concreto em tradução literal; revista de esquerda radical financiada pelo Partido Comunista Alemão. 
4 Correio de estudo; antigo nome da revista Konkret. 
5 Kommunistische Partei Deutschlands, em alemão. 
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Marshall não era simplesmente um projeto econômico local: desde o início 
pretendia-se que a Alemanha Ocidental também fosse um posto avançado 
europeu do imperialismo dos EUA (SMITH; MONCOURT, 2009, p. 11). 

 
Depois de devastada pela Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos 

ofereceram suporte financeiro para o reerguimento da Alemanha Ocidental em troca 

de ajuda para o capitalismo no continente europeu. A estratégia foi bem sucedida, 

seguida de rápida prosperidade e crescimento econômico. O capitalismo e a aliança 

com os Estados Unidos acabaram se tornando um modelo a ser seguido pelos 

países europeus que tinham sido destruídos pela guerra. Os EUA utilizaram então, o 

país como ponto estratégico para disseminar sua nova ordem imperialista, sendo 

esta o estopim da emergência da RAF. 

O resultado foi uma Alemanha Ocidental com mais de cem bases norte-
americanas no seu território e uma classe dominante ansiosa para apoiar o 
imperialismo americano em todo o mundo. Isto foi conseguido através de (1) 
agir como um canal para apoio financeiro e militar a regimes anticomunistas 
opostas aos movimentos de libertação nacional, (2) que estabelece a 
penetração neocolonial das ex-colónias em nome do Ocidente, e (3) apoio 
logístico para as forças armadas americanas de intervenções em todo o 
mundo (SMITH; MONCOURT, 2009, p. 11). 

 
Este novo cenário acabou explorando de forma extrema o trabalhador 

operário e dividindo também a Alemanha em duas grandes frentes: A frente da 

classe que era privilegiada e a frente da que era altamente oprimida. Como 

expuseram Smith e Moncourt (2009), alguns radicais e a RAF costumavam enxergar 

o Terceiro Reich uma questão de hiper-capitalismo, e a resposta para tanto seria um 

hiper-anti-capitalismo. Assim, os membros da RAF simpatizaram e posteriormente 

integraram o partido comunista como uma forma de combater  o novo governo 

errático, uma segunda emergência do nazismo. No cenário de 1956, o Partido 

Comunista foi colocado de volta na marginalidade, com a pretensão do governo de 

fazer da Alemanha uma pátria mais segura. Embora a RAF tenha se tornado uma 

facção extremista, as causas do grupo foram, em certa medida, legítimas.  

Segundo Monteiro (2015) Andreas Baader, Ulrike Meinhof e Gudrun Ennslin 

foram em 1970 à Jordânia para participarem de um treinamento de guerrilha. O que 

demonstrava claramente a confluência de interesses da RAF com os salientados por 

Carlos Marighella em seu manual, que incentivou literalmente as ações do grupo e 

discriminava os passos a serem seguidos por aqueles que queriam defender um 

ponto de vista a partir de uma guerrilha. Meinhof, que por sua vez era jornalista 
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formada e que já escrevia para várias revistas, dentre elas revistas de esquerda, 

com grandes ensaios teóricos, decidiu então, publicar seu livro “O Conceito da 

Guerrilha” baseado nos pilares de Marighella e de seu manual.  

No campo de treinamento da Jordânia, o grupo foi liderado por Ali Hassan 

Salameh, um dos líderes do grupo terrorista secular da Jordânia: Setembro Negro. O 

descontentamento do grupo com o treinamento que estava recebendo, rendeu uma 

greve em campo. Baader queria o tratamento e treinamento descritos por Marighella 

em seu manual e não o treinamento sem respaldo teórico que estavam recebendo 

que era basicamente pautado na guerrilha da selva. Meinhof reivindicava o 

tratamento que os capacitassem para uma guerrilha dentro das cidades. Segundo 

Marighella, o treinamento em um campo afastado nada poderia condizer com o 

treinamento que um guerrilheiro urbano deveria ter, seus obstáculos e seu palco de 

atuação eram completamente diferentes. 

Assim como descrito por Marighella (1969), e em um paralelo com a RAF, o 

terrorismo não deveria ser um movimento a ser combatido, a violência e o terror com 

motivos e causas deveriam ser “admirados”. Em consonância com Huffman (2011) o 

grupo utilizou o manual como a bíblia, embora seja claro, que o livro era fatalmente 

equivocado. O manual chegou em um tempo extremamente fortuito para os 

revolucionários, ele trazia a guerrilha das selvas de “Che” Guevara, para os centros 

urbanos. O desejo e a euforia dos alemães eram tamanhos que já estavam 

planejando a sua própria campanha revolucionária urbana antes mesmo de 

entrarem em contato com as ideias de Marighella, desta forma, é possível notar o 

tamanho do contentamento ao ver publicado em um livro, tudo aquilo que ainda se 

consolidava para o grupo no mundo das ideias. Ainda segundo Huffman (2011), 

durante os anos de 1970 era “menos difícil” para novos militantes se tornarem 

terroristas do que é hoje em dia na atual conjuntura internacional. 

O modo de vida, preparação para a guerrilha urbana, armas, razões, alvo, 

preparação técnica, organização do grupo, logística, vantagens, conhecimento de 

terreno, mobilidade e velocidade, capitação de informações, ato de tomar decisões, 

objetivos e táticas, modelos de ação, assaltos a bancos e a estabelecimentos, 

ocupações, emboscadas, táticas de rua, greves, confiscos, deserções, expropriação 

de armas, libertação de prisioneiros, execuções, sequestros, sabotagem, terrorismo, 

propaganda armada, guerra psicológica, resgate de feridos, segurança da guerrilha, 
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apoio popular e treinamento para seleção de guerrilheiros, foram todos os aspectos 

do livro levados à risca pela RAF. A interpretação pura do livro serviria para chamar 

atenção para o movimento, ao passo que, agregava singularidade e peso para seu 

idealismo. 

 

Figura 1 

Revolucionário 

  
É patriota ardente e bravo 

  
 

Luta pela liberdade agindo underground 

  
 

Está preparado em táticas, armas, munição e equipamento 

  
 

É móvel, ataca as corporações, o governo, os imperialistas e os ricos 

  
 

É ser com alta moralidade. É paciente e frio 

  
 

 

 

Ataca e recua, não se entrega à fome, fadiga, chuva e cnão tem medo 
 
Fonte: Elaboração própria 
 

 

 

Bem como esquematizado por Wainberg (2013), uma guerrilha armada para 

se tornar eficiente, deve seguir os passos institucionalizados por Marighella. No 

esquema é possível identificar a luta armada de Baader Meinhof como exemplo de 

uma guerrilha do Manual: O movimento era revolucionário, queria quebrar a ordem 

imperial americana e colocar o socialismo em voga. Era patriota, mas não só, 
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defendia as “injustiças” na Alemanha, mas também aquelas fora de seu país. O 

Caso do Xá 6  Persa pode exemplificar esta passagem como um momento 

catalizador descrito por Chenshaw (apud Schmid) (1981). 

Huffman (2011) descreve o caso do Xá com exatidão. O Xá da Pérsia em 

uma visita diplomática à Alemanha Ocidental, foi recebido com vários protestos que 

continuaram durante a sua estadia no país em frente ao seu Hotel. Na Pérsia, a 

população estava vivendo em situação precária, à margem da falta de dignidade e 

condições mínimas de respeito aos Direitos Humanos. Os universitários alemães 

se mobilizaram e reagiram a esta causa, utilizando o instante da visita do Xá como 

momento para impor suas críticas ao governo. Na revolta, alguns estudantes se 

irritaram e tentaram invadir a barreira estabelecida pela polícia. Nesta hora, a 

polícia lançou mão de seus meios atacando de forma hostil os estudantes, 

chegando ao ponto de matar um deles. Para o grupo Baader Meinhof, a utilização 

da força física por um agente de segurança do Estado foi o ponto crucial para 

recrudescer os ânimos do grupo e leva-los à batalha. 

De acordo com Monteiro (2015) o grupo não dava importância para os meios 

que utilizaria, tinha somente que atingir o seu objetivo. Lutava pela liberdade do 

povo, pela “desalienação” americana, e por uma democracia social. Possuía um 

grande estoque de armamento e antes de cada ataque se preparavam 

estrategicamente. Não possuíam alvo fixo e atacavam qualquer um que se 

projetasse como inimigo do povo. Era um movimento frio e calculista, não agia com 

dó, agia de acordo com seus objetivos. E por fim possuía a grande capacidade de 

se adaptar a situações adversas.  

Assim como descrito por Marighella (1969) a RAF acreditava que tanto o 

êxito da guerrilha urbana como o da guerra psicológica dependiam da luta armada, 

da violência. Foram iniciados então, atentados, assaltos a bancos e a 

estabelecimentos, pessoas foram sequestradas, algumas torturadas e outras 

mortas, assim Marighella, principalmente como grande alicerce do grupo Baader-

Meinhof, ganhou a fama de ideólogo do terror que acabou percorrendo o mundo. 

 

 

                                                           
6 Nome dado a monarcas que governaram a Pérsia – atual Irã - antes da revolução iraniana de 1979. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

           Em suma, o manual serve como parâmetro para unificar a guerra de 

guerrilha tática e ideológica, isto é, ele existe para que as ações coordenadas de 

vários grupos possam ser melhor aproveitadas. Segundo Betto (1987) a intenção é 

buscar estabelecer critérios para que esses grupos tenham informações suficientes 

para continuarem a promover a revolução aspirada por Marighella. O Mini Manual 

do Guerrilheiro Urbano é considerado uma obra clássica para o desenvolvimento 

do tema devido a sua proposta solidária. O caráter internacional do comunismo 

chama atenção para o compartilhamento de estratégicas e táticas com finalidade 

de construir uma melhor linha de trabalho. 

        Ainda consonante a Betto (1987) também explicita o tipo de resultado que se 

busca alcançar através de seu guia de regras de guerra e guerrilha urbana, visto 

que, o manual possui a capacidade de desenhar o inimigo com perfeição. A obra 

coloca em voga a capacidade das guerrilhas urbanas de tornar a ação do oponente 

previsível, bem como, estabelecer rapidamente uma estratégia para retaliá-lo. Para 

Magalhães (2012) o inimigo identificado pelo Manual do Guerrilheiro muitas vezes é 

o próprio Estado, a ditadura, o fascismo ou o próprio sistema capitalista. 

De acordo com o Centro de Documentos de Movimentos Armados (1969) 

este rival, por sua vez, no caso da Ação Libertadora Nacional, foi bem delimitado 

na própria forma de governo, a ditadura opressora e hostil vigente no Brasil. As 

passagens do manual podem ser bem exemplificadas ao que tange a polícia, os 

militares e a própria manutenção e articulação da guerrilha, ou seja, como se 

manter e como utilizar seus recursos de forma a maximizar os benefícios da sua 

causa. Entretanto, uma grande falha de representação do manual em sua atividade 

se deve a falta de preocupação com inovações, tanto no campo bélico, armas e 

artefatos explosivos, como a própria segurança da guerrilha. Este foi um dos 

maiores fatores que não representaram o sucesso do manual na prática.  

Depois de iniciada a repressão pelas duas partes, embora com uma 

pequena retaliação por parte do governo, sua única preocupação era de manter-se 

no jogo, e não de buscar novas e criativas táticas de guerra. Inovações só veem a 

partir da necessidade, como o grupo não se via constrangido por parte da 
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oposição, também não articulava novas formas de combate para retaliá-la. 

 Já no que concerne ao Baader Meinhof, o grupo obteve relevante sucesso 

com o Manual do Guerrilheiro. Ulrike apoiando-se nos pilares de Marighella, 

escreveu o próprio livro, transcrevendo-o para a realidade do grupo e da Alemanha. 

Para Aust (2008) o manual, acabou por incentivá-los a buscar treinamento na 

Jordânia com um dos líderes do Setembro Negro, demonstrando de forma clara a 

influência das palavras de Marighella no comportamento e formulação de 

estratégias do grupo. 

 Marighella, mesmo distante, conseguiu ter sua obra repercutida tanto a nível 

doméstico quanto a nível internacional. Para Magalhães (2012) o interessante em 

análisá-lo pauta-se na transnacionalização de sua didática de guerra. O manual foi 

o grande catalizador das guerrilhas europeia e principalmente da guerrilha alemã 

durante os anos 70. Isto é, Marighella teve suas palavras difundidas por meios não-

convencionais, devido ao caráter eloquente e emergencial em suas palavras ao 

ponto de ser traduzido para o alemão antes de se tornar um livro didático para os 

EUA, uma vez que o Estado consolidava-se como o hegêmona da época e uma 

das maiores nações em termos de segurança. 

 Destarte, faz-se necessário ressaltar e enfatizar o sucesso do Minimanual da 

Guerrilha Urbana, desenvolvido pelo guerrilheiro e primeiro inimigo da ditadura 

brasileira, Carlos Marighella. Seja como terrorista ou como grande revolucionário, é 

inequívoco que Marighella obteve demasiado sucesso, que seu livro foi uma grande 

ferramenta de articulações de guerrilhas urbanas e que recrudesceu grupos e 

ativistas tanto à nível nacional como internacional. Até hoje sustentam-se guerrilhas 

urbanas que usaram Marighella como mentor, e suas palavras continuarão a ecoar 

enquanto existir grupos resistentes ao governo ou qualquer forma de repressão. 
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