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No início de fevereiro 2017, manifestações massivas balançaram a 

Romênia. No entanto, enquanto a imprensa internacional anunciou a 

iminente queda do governo de Sorin Grindeanu, nada aconteceu.  Para 

Valentin Vasilescu, que é um especialista militar e um ativista da 

oposição, esses eventos foram organizados pelos PsyOps do exército 

romeno e do Pentágono para testar a penetração dos seus homólogos 

russos no país. Este caso destaca o desenvolvimento de PsyOps russos 

agora capazes, a este nível, também, para competir com a NATO. 
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O que é o PsyOps? 

A CIA (divisão das Operações secretas) e o Pentágono (Departamento de Operações e 

Comando de Forças Especiais) adaptaram novas tecnologias para combater. Este 

confronto militar estendeu-se em ambientes não convencionais (informativo, psicológico, 

etc.), e levou ao surgimento de novos modos de ação específicos para esses ambientes, 

bem como à criação de forças não convencionais. 

As campanhas do século XXI passaram a fase em que os soldados estão a matar uns 

aos outros. Quanto às operações de informação, não há destruição física do inimigo, mas 

uma pesquisa de influência e de controlo da sua mente. Os danos causados pelos PsyOps 

são refletidos por mudanças a nível cognitivo, mental. As operações de informação não 

têm como alvo indivíduos, mas de forma mais ampla, pessoas em áreas geográficas 

definidas. Os ataques informativos mais elaborados são chamados de "segunda geração": 

o exército monitora extensivamente a infra-estrutura de informação do Estado-alvo para 

a desestabilizar no momento oportuno e bloqueá-la. Mesmo que o Estado aplique 

proteção psicológica, elas são geralmente ineficazes para combater este tipo de agressão. 



 

Os PsyOps como instrumento para provocar agitação 

social 

Durante o protesto ordenado contra Nicolae Ceauşescu a 21 dezembro de 1989 pelo 

Comité Central e que precedeu o golpe na Roménia, as estruturas do Exército Romeno 

especializadas em guerra psicológica conseguiram quebrar o rali por induzir dentro da 

multidão um estado de agitação e pânico criado com alto-falantes poderosos. O som da 

reunião foi fornecida pelo exército, com 10 veículos arranjados de forma a não serem 

visíveis, mas num ângulo para o eco na praça produzir o som desejado. Estes veículos 

blindados e camiões do exército foram equipados com um material emissor de uma forte 

vibração de baixa frequência. A estrutura do exército romeno a que pertenciam era 

chamado de "Secção Técnica PsyOps para a propaganda especial." 

Enquanto isso, mais e mais microprocessadores de baixo custo têm feito avançar a 

tecnologia da informação, especialmente em aplicações como televisão por cabo, móvel 

e redes de Internet. Este tipo de tecnologia tem sido acompanhada pela criação e 

organização de muitos grupos, supostamente espontâneos e festivos, cujos membros 

podem ser espalhados em diferentes lugares. 

O fenómeno em si desenvolveu-se no Ocidente e foi nomeado Smart 

Mobs (comunidade inteligente). Usamos esses grupos para conseguir ações rápidas e 

oportunas, flash mobs (flash mob); uma comunidade inteligente pode assim reunir-se 

rapidamente num local público para realizar uma breve demonstração e dispersar com a 

mesma rapidez. 

Internet, Twitter ou Facebook são canais públicos de transmissão de dados, nada 

mais. Os anunciantes já ganharam experiência no uso de Twitter e Facebook. Mas os 

militares também levaram em conta a possibilidade de borrar e pior, de enganar. 

 



Implementação de PsyOps na Praça da Vitória? 

Algumas fontes dizem que os acontecimentos na Roménia em 2017 tinham sido 

levantados pelos PsyOps nacionais. Toda a operação foi levada a cabo através de redes 

sociais e por contágio. Ela conseguiu reunir mais de 600.000 romenos em dez grandes 

cidades. 

A receita usada parece ser a mesma que o evento que reuniu mais de 100 0000 pessoas 

em 21 de agosto de 1968, para condenar a invasão soviética da Checoslováquia. A decisão 

de realizar tal demonstração em oposição a Moscovo precisava de apoio 

popular. A Securitate usou então os canais existentes, rádio e televisão, para preparar 

psicologicamente a população e garantir que o encontro terá lugar na Praça do Palácio, 

em frente do Comitê Central. 

O mais irónico em manifestações romenas em 2017, é que, sem motivo aparente, os 

ricos estão particularmente comprometidos num país que tem mais de cinco milhões de 

pobres. Eles falavam pacificamente, jogando slogans com feixes de laser sobre os 

edifícios numa atmosfera de carnaval. Comportamento que contrasta com a de uma 

verdadeira revolução em que as pessoas são obrigadas a tomar as ruas e usar a violência 

porque não satisfazem as suas necessidades básicas (alimentação, vestuário, etc). 

Portanto, ao contrário dos protestos da "Primavera Árabe" na Roménia parece ter sido 

planeado para que não haja interferência externa, eles permanecem sob controlo e 

resultam numa extremidade. Na verdade, eles provavelmente permaneceram sob o 

controlo permanente das estruturas PsyOps nacionais. 

Tudo se passou, não como se quiséssemos derrubar as instituições, mas como se 

procurássemos medir a penetração na população de estruturas PsyOps estrangeiras, 

nomeadamente da Rússia. Estes eventos também verificaram a capacidade de mobilizar 

a população, se uma situação como essa da Checoslováquia em 1968 ocorresse. 

Se esta hipótese for confirmada, a única questão interessante seria: o Partido Social 

Democrata (PSD) no poder fazia ou não parte desta operação? 

Observe a presença de equipas da CNN, Al Jazeera, CCTV (China Television) e BBC, 

que estavam a transmitindo os eventos ao vivo. Russia Today também lá estava com 

Nikolay Morozov, que tinha apenas relatado os acontecimentos de Dezembro de 1989. 



Sem dúvida, essas equipas tiveram que lidar com especialistas PsyOps que se seguiram e 

mantiveram-lhes os detalhes da operação. 

Em qualquer operação militar, e, portanto, todos os PsyOps, devem ter uma cadeia de 

comando. Ao analisar cuidadosamente as mensagens do Twitter e Facebook, descobriu-

se os "nós de rede", ou seja, as equipas envolvidas na operação. Eles são treinados em 

métodos de controlo da multidão para criar um contágio entre indivíduos diferentes. 

Os especialistas PsyOps têm uma fotografia instantânea da situação no terreno. Desta 

forma, as equipas são capazes de localizar facilmente os "líderes de opinião", ou seja, 

aqueles que influenciam os outros. Então eles decidiram informá-los acerca do projeto ou 

mantê-los na ignorância do que está a acontecer. É por isso que alguns meios de 

comunicação romenos têm evitado detalhes PsyOps reveladoras ou mal interpretados 

voluntariamente para camuflar seus autores. 

Os Estados Unidos estabeleceram na Roménia a 

estrutura PsyOps mais forte da NATO 

As instituições romenas, terão elas a capacidade de organizar alguma coisa? Na Roménia, 

o estado-membro da NATO, na sua fronteira oriental, o Pentágono criou a estrutura 

PsyOps mais bem-sucedida da Aliança. O Comando de Operações Especiais (SOC) das 

forças terrestres do exército romeno inclui todas as estruturas capazes de realizar todos 

os tipos de missões não-convencionais na Roménia e no exterior. A gestão das ações 

psicológicas (PsyOps) é o elemento mais importante subordinados aos COS e trabalha 

dentro do Departamento de Estado-Maior de Operações. Ela é composta de serviço 

Análise objetivos e Avaliação dos Serviços de Planeamento e Gestão de Operações 

psicológicas e serviço da influência psicológica do inimigo. 

Um Centro de Operações Psicológicas foi estabelecido, com os melhores professores 

de sociologia, pesquisadores de psicologia, diretores experientes da televisão, 

especialistas em relações públicas, instrutores de PsyOps estados-unidos, etc. No 

Afeganistão, os soldados romenos que estão realmente a ocupar tropas, imprimiram e 

distribuiram aos moradores a revista Sada e Azadi ( "Voz da Liberdade"), reimpressos 

400.000 cópias, com artigos em três idiomas: Inglês, dari e pachtoun. Eles também 

criaram uma estação de rádio homónima que é transmitida non-stop. 



As forças de Operações Especiais, uma extensão de 

PsyOps 

Após a Guerra do Vietnam, durante a qual ela tinha experimentado as noções básicas de 

PsyOps, os militares dos EUA criaram além dos quatro braços (Terra, Mar, Marinha e 

fuzileiros navais, isto é marines), um comando de Operações especiais (comando de 

Operações especiais dos EUA). Conhecidos como os "boinas verdes", seus soldados são 

organizados em cinco grupos atribuídos a cada um os cinco mandamentos continentais 

(EuCom, CentCom, AfriCom, PacCom, SouthCom). Eles são treinados em idiomas e 

costumes dos povos da área para a qual foram designados. 

Os PsyOps e operações especiais são usados para golpes 

O guia Nonviolent Struggle em 50 pontos , desenvolvido pelo coronel Robert Helvey, foi 

a base para todas as "revoluções coloridas", nomeadamente na antiga União 

Soviética. Robert Helvey começou sua carreira nas PsyOps durante a Guerra do Vietnam, 

em seguida, tornou-se assistente de Gene Sharp do Albert Einstein Institution. Em seu 

livro, ele descreve os métodos utilizados por manifestações profissionais para superar o 

medo e a subordinar as emoções da multidão. Gene Sharp, o coronel Robert Helvey e 

Reuven Gal Coronel (diretor da Ação Psicológica nas Forças de Defesa de Israel) 

organizaram conjuntamente muitas tentativas, às vezes bem-sucedidas, de "mudança de 

regime". Após a aquisição por Hugo Chávez de um artigo de Thierry Meyssan revelando 

este sistema, o Albert Einstein Institution, deu lugar ao Centro de não-violência Aplicada 

(Canvas) com base na Sérvia e na Academia de Mudança, baseada no Catar [ 1 ]. 

As forças de Operações Especiais executaram tarefas consideradas como "anti-terrorista" 

pelo estado que dependem. Mas às vezes a situação exige que o comando militar adote 

um dispositivo defensivo, depois de um curto período de tempo, criando condições para 

ir para a ofensiva. Na verdade, um serviço secreto de um Estado pode fazer uma 

"mudança de regime" num país estrangeiro, isto é ... uma operação terrorista. 

07 de abril de 2009, Chisinau (Moldávia) enfrentou uma tentativa de golpe que levou 

à queda do governo comunista iniciando eleições antecipadas e instalou um governo pró-

ocidental. As forças de segurança usaram a violência, tanto para deslegitimar 

http://www.voltairenet.org/article195668.html#nb1


organizadores externos do golpe e autores internos do mesmo. Era preciso a todo custo, 

há destruição e vítimas para empurrar a polícia de choque a retaliar. 

Conclusão 

Se esta hipótese for confirmada, qualquer perigo iminente determinará as instituições 

romenas de usar os PsyOps em Victoria Square? Para a Roménia, na vizinhança da Rússia 

é suposto representar o maior risco. Se, após o colapso da União Soviética, os PsyOps 

pode ter sido insignificante, após Euromaidan Kiev em 2014 a sua importância tem 

crescido exponencialmente. Entrevistado pela Duma em 21 de Fevereiro de 2017, o 

ministro da Defesa russo Sergei Shoigu reconheceu ter multiplicado várias vezes o 

número de estruturas especializadas na realização de operações de informação. Eles agora 

têm uma ofensiva dos modelos PsyOps no Exército dos EUA existentes. Estas estruturas 

são mais eficientes e mais poderosas do que as antigas estruturas responsáveis pela 

propaganda contra. 

A operação das novas estruturas russas PsyOps foi testada durante os exercícios 

militares Kavkaz-2016, realizado de 05 a 10 setembro de 2016. Um papel importante 

nesses anos foi o do Departamento de Estado-Maior General das PsyOps, os Spetsnaz e 

unidades de controlo cibernético e rádio-eletrónica. O exército russo tem vários grupos 

PsyOps divididos em quatro comandos estratégicos (Oeste, Sul, Central e Oriental). Estes 

grupos têm divisões especializadas para cada país na vizinhança próxima ou distante 

Rússia. 

As estruturas PsyOps cooperam com sete brigadas das Forças de Operações Especiais 

(Spetsnaz), ambas as estruturas estão subordinadas ao GRU. Ao integrar as tecnologias 

modernas PsyOps disponíveis no exército russo, Moscovo agora seria também capaz de 

realizar operações mundiais de quarta geração para destruir e paralisar todo o poder de 

um Estado inimigo. 

Na Crimeia e Donbass, Rússia usou a guerra híbrida; um tipo de conflito militar 

projetado em seus laboratórios de estratégia militar. A guerra híbrida passa muitas vezes 

através de intermediários, isto é o uso de militar à civil ou sem emblemas, não 

reconhecidos oficialmente, que estão disfarçados de agentes não estatais, tais como 



"homenzinhos verdes". O componente militar é usado como é necessário para sugerir uma 

invasão. 

Segundo o general Philip Breedlove, ex-comandante supremo da NATO, a Rússia é 

capaz de criar todas as zonas de exclusão aérea, imune a todos os meios da NATO ( Anti-

Access / Area Denial - A2 bolha / AD ). O russo automatizado C4I (comando, controle, 

comunicações, computadores, inteligência e interoperabilidade) é um dos componentes 

da guerra cibernética do tipo ELINT (Inteligência Eletrónica). 

O hardware Borisoglebsk-2 conectado a satélites russos, scans e regista o tráfego de 

informações (todos os canais) das instituições da segurança nacional de um Estado. Este 

equipamento utiliza iscas eletrónicas para remover o tráfego ou saturá-lo com 

informações falsas. Outro equipamento de guerra eletrónica, Krasukha-4, borra todos os 

radares terrestres, navais, de aviação, militar e satélites civis (incluindo os que garantem 

a transmissão de comunicação ou transmissão de canais de TV). 

A essência da guerra híbrida é que ela começa com a identificação das fraquezas e 

vulnerabilidades da cada inimigo para explorá-los através da criação de realidades 

alternativas, transmissão de TV, Internet e, especialmente, através de redes sociais. Esta 

guerra híbrida pode ser uma extensão do sistema militar no sistema social, económico e 

político do Estado de destino, por inoculação com uma perceção pré-definida refletindo 

a visão da Rússia do desenvolvimento de eventos e factos. O primeiro resultado é o 

enfraquecimento da vontade e apoio das pessoas, instituições ou líderes do Estado alvo. 

Depois de criar as condições da turbulência do sistema social e paralisar a 

possibilidade de comunicação entre eles e as instituições de segurança nacional, a Rússia 

pode fazer as PsyOps: sob a forma de protestos pacíficos – como os de Bucareste, em 

2017- ou manifestações envolvendo forças violentas especiais (Spetsnaz) - No modelo da 

"primavera árabe" - quando o objetivo é derrubar um governo pró-ocidental e instalar um 

pró-russo. 

A Rússia diz que está pronta para desencadear operações psicológicas (PsyOps) no 

exterior. E os PsyOps, como uma ferramenta para alterar as esferas de influência, sem 

invasão militar, já não são o monopólio dos Estados Unidos. 

Valentin Vasilescu 
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