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Guerrilha
“Operações militares e paramilitares conduzidos em território hostil, ou de posse do
inimigo, por forças irregulares, predominantemente nativas.” (DOD)
Guerra de Guerrilhas “é uma guerra revolucionária, engajando população civil, ou uma
significante parte dessa população, contra as forças militares de uma autoridade
governamental estabelecida ou usurpadora” (Taber)
“É um dos processos empregados pela insurreição ou subversão para alcançar seus
objetivos. Consta de operações de natureza predominantemente militar,
caracterizadas pelo grande emprego de táticas não-ortodoxas, levadas a efeito por
forças irregulares, agindo seja independentemente, seja em conjunto com forças
regulares.” (EB Meira Mattos)

Guerra Não-Convencional
“Um amplo espectro de operações militares e paramilitares, normalmente de longa
duração, predominantemente conduzida através, com ou por forças nativas ou
subversivas, organizadas, treinadas, equipadas, apoiadas, e direcionadas em vários
graus por fonte externa. Inclui, mas não se limita, a guerra de guerrilhas, subversão,
sabotagem, atividades de inteligência, e recuperação assistida não-convencional.”
(DOD)

Guerra Revolucionária (Revolutionary Warfare)
“Guerra revolucionária é a combinação de ação política e violência direcionada contra
a população, seja por um competidor que deseja estabelecer legitimação de forma a
obter o poder governamental, ou por um incumbente que deseja manter a legitimação,
e deste modo manter o poder” (Griess)
“Guerra Revolucionária deve ser lutada para uma decisão militar (ao contrário, para a
insurgência a questão finda numa decisão política).” (Taber)

Insurgência
“Um movimento organizado objetivando a tomada de um governo constituído através
do uso da subversão e do conflito armado” (DOD)
“Insurgência – ou guerra interna – (...) se refere ao conflito entre um governo e um
grupo dissidente ou oponente na qual o último usa recursos políticos e violência,
ambos, para mudar, reformular, ou assegurar legitimação sobre uma ou mais dos
quatro aspectos políticos chave (...): 1) a integridade das fronteiras e a composição do
Estado nacional; 2) o sistema político; 3) as autoridades no poder e; 4) as políticas
que determinam que tem o que na sociedade.” (Taber) Nota: Nem toda insurgência é
revolucionária
Insurgência pode optar por duas ‘formas’ de ‘estratégia’: i) Terrorismo: “Ameaça ou
uso de coerção física contra não-combatentes afim de criar medo de modo a obter
objetivos políticos” e; ii) Guerrilhas: “Consiste de ataques hit-and-run contra polícia,
militares ou estruturas físicas que os apóiam.” (Taber) Nota: Ver pré-requisitos para a
Insurgências p. 154
“Se refere a ações e violência do competidor na Guerra Revolucionária” (Ver ContraInsurgência) (Griess)

Contra-Insurgência
“Se refere a ações e violência do incumbente na Guerra Revolucionária” (Griess)
Nota: Contra-insurgência não é insurgência o contrário (Taber)

Guerra Interna
“Guerra Interna é um conflito que resulta de dissidentes insatisfeitos, que
ultrapassaram suas tentativas de garantir uma mudança evolucionária ou reformas no
exercício do poder governamental buscando a destruição ou troca do governo”
(Griess)

Revolução
“A tentativa de provocar uma mudança política ou social através do uso de medidas
extremas”. (DOD)
“É um movimento de massa que tenta remover o governo trocando o elemento decisor
do poder governamental por um governo popularmente baseado (estabelecido)”
(Griess)

Guerra Civil
“Guerra Civil é um movimento combinado de povo e elite na qual um grupo tenta
exercer controle de uma região ou estado de um governo existente.” (Griess)

Levante, Rebelião e Insurreição
“Insurreições, Levantes e Rebeliões são movimentos de massa visando a resolução
de uma querela específica local, e não o poder governamental. Uma insurreição
geralmente é conduzida por um grupo interno muito fraco.” (Griess)
“É a guerra interna que obedece a processos geralmente empíricos, em que uma
parte da população – auxiliada ou reforçada, ou não, do exterior, mas sem estar
apoiada em uma ideologia – empenha-se contra a autoridade (de direito ou de fato),
que detêm o poder, com o objetivo de a depor ou, pelo menos, força-la a aceitar as
condições que lhe foram impostas.” (EB, Meira Mattos)

Revolta
“Revolta é uma revolução de duração relativamente curta” (Griess)

Guerra Revolucionária (Revolutionary War)
“Guerra Revolucionária é uma guerra civil disfarçada na qual as elites permanecem
escondidas; portanto, o conflito parece ser uma revolução. Acontece com ou sem
apoio de nações ou Estados externos.” (Griess)

Resistência
“É o esforço organizado por uma parte da população civil de um país com o objetivo
de resistir ao governo legalmente estabelecido ou a um poder de ocupação.” (EB
Meira Mattos)
Definições não encontradas apesar de citadas:
Guerra Popular; Guerra de Pequena Intensidade; Operations Other Than War
(OOTW)

