Préfacio
Eu gostaria de fazer uma dupla dedicatória deste trabalho; primeiro, em
memória de Edson Souto, Marco Antônio Brás de Carvalho, Nelson José de
Almeida ("Escoteiro") e a tantos outros heróicos combatentes e guerrilheiros
urbanos que caíram nas mãos dos assassinos da polícia militar, do exército, da
marinha, da aeronáutica, e também do DOPS, instrumentos odiados da
repressora ditadura militar.
Segundo, aos bravos camaradas - homens e mulheres - aprisionados em
calabouços medievais do governo brasileiro e sujeitos a torturas que se igualam
ou superam os horrendos crimes cometidos pelos nazistas. Como aqueles
camaradas cujas lembranças nós reverenciamos, bem como aqueles feitos
prisioneiros em combate, o que devemos fazer é lutar.
Cada camarada que se opõe a ditadura militar e deseja resistir fazendo alguma
coisa, mesmo pequena que a tarefa possa parecer. Eu desejo que todos que
leram este manual e decidiram que não podem permanecer inativos, sigam as
instruções e juntem-se a luta agora. Eu solicito isto porque, baixo qualquer teoria
e qualquer circunstâncias, a obrigação de todo revolucionário é fazer a
revolução.
Um outro ponto importante é não somente ler este manual aqui e agora, mas
difundir seu conteúdo. Esta circulação será possível se aqueles que concordam
com estas idéias façam cópias mimeografadas ou folhetos impressos, (sendo que
neste último caso, a própria luta armada será necessária).
Finalmente, a razão porque este manual leva minha assinatura é que as idéias
expressadas ou sistematizadas aqui refletem as experiências pessoais de um
grupos de pessoas engajadas na luta armada no Brasil, entre os quais eu tenho a
honra de estar incluído. De maneira que certos indivíduos não terão dúvidas sobre
o que este manual diz, e podem sem demora negar os fatos ou continuar dizendo
que as condições para a luta armada não existem, é necessário assumir a
responsabilidade do que é dito e feito.
Portanto, anonimato torna-se um problema num trabalho com este. O fato
importante é que existem patriotas preparados para lutar como soldados.
A acusação de "violência" ou "terrorismo" sem demora tem um significado
negativo. Ele tem adquirido uma nova roupagem, uma nova cor. Ele não divide,
ele não desacredita, pelo contrário, ele representa o centro da atração. 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.
Uma definição do guerrilheiro urbano
A crise estrutural crônica característica do Brasil de hoje, e sua resultante
instabilidade política, são as razões pelo abrupto surgimento da guerra
revolucionária no país. A guerra revolucionária se manifesta na forma de guerra
de guerrilha urbana, guerra psicológica, ou guerra guerrilheira rural. A guerra
guerrilheira urbana ou a guerra psicológica na cidade depende da guerrilha
urbana.
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. A área na qual o guerrilheiro urbano atua são as grandes
cidades brasileiras. Também há muitos bandidos, conhecidos como delinqüentes,
que atuam nas grandes cidades. Muitas vezes assaltos pelos delinqüentes são
interpretados como ações de guerrilheiros.
O guerrilheiro urbano, no entanto, difere radicalmente dos delinqüentes.
O delinqüente 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.
Outro elemento igualmente prejudicial como o delinqüente, e que também opera
no ambiente urbano é o contra-revolucionário direitista que cria a confusão,
assalta bancos, joga bombas, seqüestra, assassina, e comete o crimes mais
atrozes imagináveis contra os guerrilheiros urbanos, o sacerdotes revolucionários,
os estudantes e os cidadãos que se opõem ao fascismo e buscam a liberdade.
O guerrilheiro urbano é um inimigo implacável do governo e infringe dano
sistemático às autoridades e aos homens que dominam e exercem o poder. O
trabalho principal do guerrilheiro urbano é de distrair, cansar e desmoralizar os
militares, a ditadura militar e as forças repressivas, como também atacar e
destruir as riquezas dos norte-americanos, os gerentes estrangeiros, e a alta classe
brasileira.
O guerrilheiro urbano não teme desmantelar ou destruir o presente sistema
econômico, político e social brasileiro, já que sua meta é ajudar ao guerrilheiro
rural e colaborar para a criação de um sistema totalmente novo e uma estrutura
revolucionária social e política, com as massas armadas no poder.

O guerrilheiro urbano tem que ter um mínimo de entendimento político. Para
conseguir isto tem que ler certos trabalhos impressos ou mimeografados, como:
Guerra de Guerrilha por Che Guevara
Memórias de um Terrorista
Algumas Perguntas dos Guerrilheiros Brasileiros
Sobre Problemas e Princípios estratégicos
Certos Princípios Táticos para Camaradas Levando em Conta Operações de
Guerrilha
Perguntas Organizacionais
O Guerrilheiro, Jornal dos Grupos Revolucionários Brasileiros Qualidades
Pessoais de um Guerrilheiro Urbano
O guerrilheiro urbano é caracterizado por sua valentia e sua natureza decisiva.
Tem que ser bom taticamente e ser um líder hábil. O guerrilheiro urbano tem
que ser uma pessoa preparada para compensar o fato de que não tem suficientes
armas, munições e equipe.
Os militares de carreira ou a polícia governamental tem armas e transportes
modernos e podem viajar com liberdade, utilizando a força de seu poder. O
guerrilheiro urbano não tem tais recursos a sua disposição e leva uma vida
clandestina. Algumas vezes é uma pessoa sentenciada ou esta sob liberdade
condicional, e é obrigado a usar documentos falsos.
No entanto, o guerrilheiro urbano tem certa vantagem sobre o exército
convencional ou sobre a polícia. Esta é, enquanto a polícia e os militares atuam a
favor do inimigo, a quem as pessoas odeiam, o guerrilheiro urbano defende uma
causa justa, que é a causa do povo.
As armas do guerrilheiro urbano são inferiores às do seu inimigo, mas vendo
desde o ponto de vista moral, o guerrilheiro urbano tem uma vantagem que não
se pode negar.
Esta superioridade moral é o que sustem ao guerrilheiro urbano. Graças a ela, o
guerrilheiro urbano pode levar ao fim seu trabalho principal, o qual é atacar e
sobreviver.
O guerrilheiro urbano tem que capturar ou desviar armas do inimigo para poder
lutar. Devido a que suas armas não são uniformes, já que o que possui foi tomado

ou chegou a suas mãos de diferentes formas, o guerrilheiro urbano se vê com o
problema de que tem uma variedade de armas e uma escassez de munições.
Além disso, não tem onde treinar o tiro.
Estas dificuldades tem que ser superadas, o qual força ao guerrilheiro urbano a
ser imaginativo e criativo, qualidades que sem as quais seria impossível para ele
exercer seu papel como revolucionário.
O guerrilheiro urbano tem que ter a iniciativa, mobilidade, e flexibilidade, como
também versatilidade e um comando para qualquer situação. A iniciativa é uma
qualidade especialmente indispensável. Nem sempre é possível se antecipar tudo,
e o guerrilheiro não pode deixar se confundir, ou esperar por ordens. Seu dever é
o de atuar, de encontrar soluções adequadas para cada problema que encontrar,
e não se retirar. É melhor cometer erros atuando a não fazer nada por medo de
cometer erros. Sem a iniciativa não pode haver guerrilha urbana.
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.
Na frente das dificuldades quase impossíveis da guerra urbana, muitos
camaradas enfraquecem, se vão, ou deixam o trabalho revolucionário.
O guerrilheiro urbano não é um homem de negócios em uma empresa
comercial, nem é um artista numa obra. A guerrilha urbana, assim como a
guerrilha rural, é uma promessa que o guerrilheiro se faz a si mesmo. Quando já
não pode fazer frente às dificuldades, ou reconhece que lhe falta paciência para
esperar, então é melhor entregar seu posto antes de trair sua promessa, já que lhe
faltam as qualidades básicas necessárias para ser um guerrilheiro.
Como Deve Viver e Subsistir o Guerrilheiro Urbano
O guerrilheiro urbano deve saber como viver entre as pessoas e se cuidar para
não aparentar ser estranho ou distante da vida normal da cidade.
Não deve usar roupas diferentes da que outras pessoas utilizam. Roupas caras e
elaboradas para os homens ou para as mulheres podem ser um impedimento
para o guerrilheiro urbano, caso seu trabalho o levar a bairros onde este tipo de
roupa não seja comum. O mesmo serve se o trabalho for na ala inversa.
O guerrilheiro urbano tem que viver do seu trabalho ou atividade profissional, se

é conhecido ou procurado pela polícia, se esta sentenciado ou esta sob liberdade
condicional, tem que viver clandestinamente. Sob tais condições, o guerrilheiro
urbano não pode revelar suas atividades a ninguém, já que isso é sempre e
unicamente de responsabilidade da organização revolucionária a qual pertence.
O guerrilheiro urbano tem que ter uma grande capacidade de observação, tem
que estar bem informado a respeito de tudo, em particular dos movimentos de
seu inimigo, tem que estar constantemente alerta, procurando, e ter grande
conhecimento sobre a área em que vive, opera, ou através da qual se
movimenta.
Mas a característica fundamental e decisiva do guerrilheiro urbano é que é um
homem que luta com armas; dada esta condição, há poucas probabilidades de
que possa seguir sua profissão normal por muito tempo ou o referencial da luta
de classes, já que é inevitável e esperado necessariamente, o conflito armado do
guerrilheiro urbano contra os objetivos essenciais:
a. A exterminação física dos chefes e assistentes das forças armadas e da polícia.
b. A expropriação dos recursos do governo e daqueles que pertencem aos
grandes capitalistas, latifundiários, e imperialistas, com pequenas exropriações
usadas para o mantimento do guerrilheiro urbano individual e grandes
expropriações para o sustento da mesma revolução.
É claro que o conflito armado do guerrilheiro urbano também tem outro objetivo.
Mas aqui nos referimos aos objetivos básicos, sobre tudo às expropriações. É
necessário que todo guerrilheiro urbano tenha em mente que somente poderá
sobreviver se está disposto a matar os policiais e todos aqueles dedicados à
repressão, e se está verdadeiramente dedicado a expropriar a riqueza dos
grandes capitalistas, dos latifundiários, e dos imperialistas.
Uma das características fundamentais da revolução brasileira é que desde o
começo se desenvolveu ao redor de expropriações da riqueza da burguesia
maior, imperialista, e dos interesses latifundiários, sem a exclusão dos elementos
mais ricos e dos elementos comerciais mais poderosos envolvidos com a
importação e exportação de negócios.
E mediante a expropriação da riqueza dos principais inimigos do povo, a
revolução brasileira foi capaz de golpeá-los em seus centros vitais, com ataques
preferenciais e sistemáticos na rede bancária, isto é, os golpes mas contundentes
foram contra o sistema nervoso capitalista.

Os roubos a bancos realizados pelos guerrilheiros urbanos brasileiros
machucaram os grandes capitalistas tais como Moreira Salles e outros, as
empresas estrangeiras que asseguram e reasseguram o capital bancário, as
companhias imperialistas e os governos estatais e federais, todos eles
sistematicamente expropriados desde agora.
Os frutos destas expropriações tem sido dedicados ao trabalho de aprender e
aperfeiçoar as técnicas de guerrilha urbana, à compra, à produção, e ao
transporte de armas e munições das áreas rurais, ao aparelho de segurança dos
revolucionários, ao mantimento diário dos soldados, àqueles que foram libertados
da prisão por forças armadas e àqueles que foram feridos ou perseguidos pela
polícia, ou a qualquer tipo de problema que envolva camaradas que foram
libertados da cadeia, ou assassinados pelos policiais e pela ditadura militar.
No Brasil, o número de ações violentas realizadas pelos guerrilheiros urbanos,
incluindo mortes, explosões, capturas de armas, munições, e explosivos, assaltos
a bancos e prisões, etc., é o suficientemente significativo como para não deixar
dúvida em relação as verdadeiras intenções dos revolucionários. A execução do
espião da CIA Charles Chandler, um membro do Exército dos EUA que venho da
guerra do Vietnã para se infiltrar no movimento estudantil brasileiro, os lacaios
dos militares mortos em encontros sangrentos com os guerrilheiros urbanos, todos
são testemunhas do fato que estamos em uma guerra revolucionária completa e
que a guerra somente pode ser livrada por meios violentos.
Esta é a razão pela qual o guerrilheiro urbano utiliza a luta e pela qual continua
concentrando sua atividade no extermínio físico dos agentes da repressão, e a
dedicar 24 horas do dia à expropriação dos exploradores da população.
Preparação Técnica do Guerrilheiro Urbano
Ninguém pode se converter em guerrilheiro urbano sem prestar particular
atenção à preparação técnica.
Esta preparação técnica do guerrilheiro urbano baseia-se na sua preocupação
pela preparação física, seu conhecimento e no aprendizado de profissões e
habilidades de todas classes, particularmente as habilidades manuais.
O guerrilheiro urbano somente pode ter uma forte resistência física se treinar
sistematicamente. Não pode ser um bom soldado se não estudou a arte de lutar.
Por esta razão o guerrilheiro urbano tem que aprender e praticar vários tipos de
luta, de ataque e de defesa pessoal.
Outras formas úteis de preparação física são caminhadas, acampar, e treinar

sobrevivência na selva, escalar montanhas, remar, nadar, mergulhar, pescar,
caçar pássaros, e animais grandes e pequenos.
É muito importante aprender a dirigir, pilotar um avião, manejar um pequeno
bote, entender mecânica, rádio, telefone, eletricidade, e ter algum conhecimento
das técnicas eletrônicas.
Também é importante ter conhecimentos de informação topográfica, poder
localizar a posição através de instrumentos ou outros recursos disponíveis,
calcular distâncias, fazer mapas e planos, desenhar escalas, calcular tempos,
trabalhar com escalonamentos, compasso, etc.
Um conhecimento de química e da combinação de cores, a confecção de selos,
o domínio da arte da caligrafia e de copiar letras em conjunto com outras
habilidades são parte da preparação técnica do guerrilheiro urbano, que é
obrigado a falsificar documentos para poder viver dentro de uma sociedade que
ele busca destruir.
Na área de medicina auxiliar ele tem o papel especial de ser doutor ou entender
de medicina, enfermaria, farmacologia, drogas, cirurgia elementar, e primeiros
socorros de emergência.
A questão básica na preparação técnica do guerrilheiro urbano é o manejo de
armas, tais como a metralhadora, o revólver automático, FAL, vários tipos de
escopetas, carabinas, morteiros, bazucas, etc.
O conhecimento de vários tipos de munições e explosivos é outro aspecto a
considerar. Entre os explosivos, a dinamite tem que ser bem entendida. O uso de
bombas incendiárias, de bombas de fumaça, e de outros tipos são conhecimentos
prévios indispensáveis.
Aprender a fazer e construir armas, preparar bombas Molotov, granadas, minas,
artefatos destrutivos caseiros, como destruir pontes, e destruir trilhos de trem são
conhecimentos indispensáveis a preparação técnica do guerrilheiro.
O nível mais alto de preparação do guerrilheiro urbano é o centro para
treinamento técnico. Mas somente o guerrilheiro que passou pelo exame
preliminar pode atender a esta escola, isto é, um que tenha passado a prova de
fogo em ação revolucionária, em combate verdadeiro contra o inimigo.

As Armas do Guerrilheiro Urbano
As armas do guerrilheiro urbano são armas leves, facilmente trocadas,
usualmente capturadas do inimigo, compradas ou feitas no momento.
As armas leves têm a vantagem de que são de manejo rápido e de fácil
transporte.
Em geral, as armas leves são caracterizadas por serem de barris curtos. Isto
inclui muitas armas automáticas.
As armas automáticas e semi-automáticas aumentam consideravelmente o
poder de fogo do guerrilheiro urbano. A desvantagem deste tipo de arma para
nós é a dificuldade em controlá-la, resultando no desperdício de munições,
compensado somente pela sua ótima precisão. Homens que estão pobremente
treinados transformam as armas automáticas num dreno de munições.
A experiência tem demostrado que a arma básica do guerrilheiro urbano é a
metralhadora leve. Esta arma, além de ser eficiente e de fácil disparos, numa
área urbana, tem a vantagem de ser muito respeitada pelo inimigo. O
guerrilheiro tem que conhecer, completamente, o manejo da metralhadora,
sendo que a mesma é agora muito popular e indispensável ao guerrilheiro urbano
brasileiro.
A metralhadora ideal para o guerrilheiro urbano é a INA calibre .45. Outros tipos
de metralhadoras de diferentes calibres podem ser usadas - com o prévio
conhecimento, dos problemas de munições. É preferível que o potencial
industrial do guerrilheiro urbano permita a produção de um só tipo de
metralhadora, para que a munição utilizada possa ser padronizada.
Cada grupo de tiro das guerrilhas urbanas tem que ter uma metralhadora
manejada por um bom atirador. Os outros componentes dos grupos têm que
estarem armados com revólveres calibre .38, nossa arma "padrão". O calibre .32
também é útil para aqueles que querem participar. Mas o .38 é preferível já que
seu impacto usualmente põe o inimigo fora de ação.
As granadas de mão e as bombas convencionais de fumaça podem ser
consideradas como armamento leve. Com poder defensivo para a cobertura e
retirada.
As armas de carregador longo são mais difíceis de transportar para o guerrilheiro
urbano já que atraem muita atenção devido seu tamanho. Entre as armas de
carregador longo estão a FAL, as armas e rifles Máuser, as armas de caça tais

como a Winchester, e outras.
Espingardas de cano curto podem ser úteis se são usados a pequenas distâncias.
São úteis até para pessoas com má pontaria, especialmente pela noite quando a
precisão não é de muita ajuda. Bazucas e morteiros podem ser usados em ação
mas as condições para utilizá-los tem que serem preparadas e as pessoas que as
vão utilizar devem ser treinadas.
O guerrilheiro urbano não deve basear suas ações no uso de armas pesadas, que
possuem sérias desvantagens no tipo de luta que exige armamento leve, que
garanta mobilidade e velocidade.
As armas caseiras são muitas vezes tão eficientes como as melhores armas
produzidas em fábricas convencionais, e até uma espingarda cortada é uma boa
arma para um guerrilheiro urbano.
O papel do guerrilheiro urbano como produtor de armas é de fundamental
importância. Cuidar de suas armas, saber como arrumá-las, e em muitos casos
poder estabelecer uma pequena estação para improvisar a produção de armas
pequenas e eficientes.
O trabalho em metalurgia e no torno mecânico são habilidades básicas que o
guerrilheiro urbano deve de incorporar na sua planificação industrial, que é a
planificação de armas caseiras.
Estas construções e cursos com explosivos e sabotagem devem ser organizados.
Os materiais primários para prática destes cursos devem ser obtidos com
antecedência para evitar um aprendizado incompleto, ou seja, para deixar
espaço suficiente para a experiência.
Os coquetéis Molotov, gasolina e artefatos caseiros tais como caixas de tubos e
latas, bombas de fumaça, minas, explosivos convencionais tais como dinamite e
cloreto de potássio, explosivos plásticos, cápsulas de gelatina, e munições de todo
tipo são necessários para a missão do guerrilheiro urbano.
O método de obter os materiais necessários e munições será o de comprá-los ou
o de levá-los pela força em expropriações planejadas e executadas
especialmente.
O guerrilheiro urbano terá o cuidado de não guardar explosivos e materiais por
muito tempo já que podem causar acidentes, mas tratará de utilizá-los
imediatamente em objetivos pré-selecionados.
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