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APRESENTAÇÃO 

 
 

Anselmo de Oliveira Rodrigues* 

 

 

Como Coordenador do Observatório Militar da Praia Vermelha, é com grande 

satisfação que apresento a Coletânea de Artigos do Observatório Militar da Praia 

Vermelha - 2018.  Fruto de um trabalho realizado ao longo de 10 meses no ano de 2022, 

esta coletânea apresenta os artigos quer foram publicados no site do OMPV em seu 

primeiro ano de efetivo funcionamento - 2018.  

Em que pese o OMPV ter sido criado em 2017, foi somente em 2018 que o 

Observatório Militar da Praia Vermelha iniciou seus trabalhos e suas contribuições para 

a sociedade. Desafios de toda ordem tiveram que ser superados em 2017 na Escola de 

Comando e Estado-Maior do Exército para que o OMPV pudesse gerar seus frutos. A 

construção de um site que realmente refletisse a intenção e a finalidade do OMPV, a 

montagem e a composição das equipes de trabalho na ECEME, a concepção e o 

propósito dessa iniciativa inovadora, são apenas alguns, dos inúmeros desafios que 

foram superados em 2017 e que possibilitaram o início efetivo das atividades do OMPV 

em 2018. 

Logo em seu primeiro ano de funcionamento, o OMPV recebeu seu batismo de 

fogo, participando ativamente na intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro. 

Naquela ocasião, o Observatório Militar da Praia Vermelha criou grupos de estudos, 

publicou análises e artigos voltados para gerar soluções para os desafios decorrentes da 

segurança pública, organizou fóruns, participou de debates nos mais diversos meios de 

comunicação, dentre tantas outras contribuições de relevo para a sociedade e para as 

autoridades públicas. 

Entretanto, as contribuições geradas pelo Observatório Militar da Praia Vermelha 

em 2018 não se resumiram apenas à segurança pública. Contando com uma equipe 

diversificada, sendo composta por militares brasileiros, professores doutores, militares e 

civis que realizam o curso de mestrado e doutorado na ECEME, o OMPV publicou 

estudos de toda ordem, abarcando temas como cibernética, conflitos bélicos, doutrina e 

operações militares, geopolítica e estratégia, movimentos migratórios, missões de paz, 

terrorismo, segurança pública e crime organizado internacional.  

 
* Coronel do Exército Brasileiro e Coordenador do Observatório Militar da Praia Vermelha. 



Anselmo de Oliveira Rodrigues 
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A Coletânea de Artigos do Observatório Militar da Praia Vermelha - 2018 possui 

um total de 26 artigos, que foram assinados por 31 distintos autores e está organizada  

por áreas temáticas. Em cada área temática, os artigos foram inseridos de acordo com a 

ordem cronológica de sua publicação no site do OMPV. 

A área temática cibernética apresenta apenas um artigo relacionado ao tema que 

foi publicado em 2018. A área temática conflitos bélicos, por sua vez, está composta por 

4 artigos que foram publicados em 2018. A área temática doutrina e operações militares 

apresenta 6 artigos que foram publicados em 2018, representando dessa forma, o DNA 

da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. A área temática geopolítica e 

estratégia possui apenas 1 artigo publicado em 2018.  

A área temática missões de paz e a área temática movimentos migratórios também 

apresentam, respectivamente, apenas 1 artigo publicado em 2018. A área temática 

segurança pública e crime organizado internacional, por sua vez, representa o esforço de 

maior representatividade feito pelo OMPV e apresenta 6 artigos publicados em 2018. A 

área temática terrorismo gerou grandes contribuições para entendimento do fenômeno e 

apresenta 6 artigos que foram publicados em 2018.  

Além de conter pesquisas e estudos relacionados à segurança e defesa de elevada 

qualidade, essa coletânea também é uma bela oportunidade para que os leitores e a 

sociedade em geral possam entender o trabalho efetuado pelos integrantes do 

Observatório Militar da Praia Vermelha em 2018 e, dessa forma, possam compreender 

os assuntos relacionados à Defesa Nacional, que tanto instiga militares e civis mundo 

afora. Afinal, a Defesa não é exclusiva dos militares, ela é um tema que requer a 

contribuição de todos os integrantes da sociedade!!! 
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CIBERNÉTICA 
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A SECURITIZAÇÃO DO CIBERESPAÇO BRASILEIRO E O DESAFIO 

DAS FAKE NEWS 

 
 

Leonardo Vichi1 
 

 

Com a crise política e a forte polarização no país, as eleições de 2018 oferecerão 

enormes desafios no combate às fake news. O fenômeno das notícias mentirosas, que se 

popularizou após as eleições presidenciais de 2016 nos EUA, fez propagar uma guerra 

de informações que, segundo especialistas, pode ter afetado os resultados de plebiscitos 

na Europa, como o do Brexit e da Independência da Catalunha. 

A célula de Cibernética do Observatório Militar da Praia Vermelha conversou 

sobre o tema com o Prof. Dr. Marco Aurélio Chaves Cepik, docente do Departamento 

de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Entre os assuntos abordados, Cepik ressaltou que a governança do Brasil no espaço 

cibernético se tornou um exemplo para o mundo. Contribuindo para isso, destacou os 

avanços na legislação como a criação do Marco Civil da internet e do Comitê Gestor da 

Internet que se tornaram uma referência em termos de governança cibernética. 

No ponto de vista da segurança da rede e das infraestruturas de informação, o 

Brasil tem desenvolvido medidas avançadas, como a criação de uma Doutrina de Defesa 

Cibernética e um manual de campo de guerra cibernética para o Exército Brasileiro. “Eu 

creio que esses desenvolvimentos no Brasil têm estado a par do que está acontecendo no 

resto do mundo, inclusive em uma tentativa de verificar a pertinência ou não de 

separarmos um domínio operacional novo para o espaço cibernético” – afirma Cepik. A 

definição do ciberespaço como um domínio operacional próprio não é ainda uma 

unanimidade: os EUA definiram suas estratégias de defesa cibernética dentro desta 

definição, mas outros países buscam integrar a questão de outras maneiras, procurando 

uma compreensão sobre a digitalização e a condução da guerra no mundo 

contemporâneo. Para o professor Cepik: “mais do que especificar isso em um domínio 

operacional, este é um debate que está ainda em curso no Brasil e que é importante para 

o futuro da governança e da defesa cibernética no Brasil”. 

De acordo com o professor da UFRGS, casos recentes como o do uso de dados de 

usuários do Facebook, divulgado pela Cambridge Analytica - empresa britânica de 

 
 Artigo originalmente publicado no dia 08 de abril de 2018 no site do OMPV. 
1 Doutorando em Ciências Militares na ECEME. 

http://ompv.eceme.eb.mil.br/defesa-cibernetica/guerra-cibernetica/306-a-securitizacao-do-ciberespaco-brasileiro-e-o-desafio-das-fake-news
http://ompv.eceme.eb.mil.br/defesa-cibernetica/guerra-cibernetica/306-a-securitizacao-do-ciberespaco-brasileiro-e-o-desafio-das-fake-news
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consultoria política que atua com análises realizadas por meio de mineração de dados - 

e a disseminação de notícias caluniosas sobre a vereadora carioca Marielle - assassinada 

em março deste ano - podem ser considerados fenômenos dos mais preocupantes. Hoje, 

a internet e as redes sociais possuem uma penetração alta na população brasileira que 

passa a se informar por meio dessas ferramentas. A manipulação de conteúdos se torna 

preocupante quando se nota que o “impulsionamento” pago pode ser usado para 

disseminação de notícias falsas e boatos. O fato de que a justiça brasileira tenha 

determinado que o Facebook retirasse conteúdos falsos e caluniosos da rede, segundo 

Cepik, “é uma sinalização importante da preocupação das autoridades brasileiras com a 

integridade da informação”. 

O professor ainda ressalta que “em todos os índices internacionais de integridade 

eleitoral o Brasil se sai muito bem. O único problema mais grave que nós temos no 

Brasil, tradicionalmente, é uma excessiva concentração dos meios de comunicação nas 

mãos de algumas famílias proprietárias e portanto, uma baixa diversidade das fontes de 

informação geral para população. Se você traz isso para dentro da internet e ainda 

submete isso à força do dinheiro, os candidatos que tiverem mais condições de 

‘impulsionar’ notícias, terão uma vantagem desproporcional com relações aos demais. 

Isso é um fenômeno mais geral, no qual se insere o problema das notícias mentirosas. 

As fake news são uma parte desse problema também, para o qual nós temos que contar 

com a educação do público, a diversificação das fontes de informação e a possibilidade 

de ter regras de debate eleitoral, de preparação das eleições que garantam a melhor 

forma de informação para o público.” 

Por fim, o Prof. Dr. Marco Aurélio Cepik destaca que o encurtamento do tempo 

das campanhas eleitorais e a diminuição do tempo de televisão contribuem 

negativamente para o problema, pois favoreceriam candidatos que teriam mais dinheiro 

em detrimento de quem tem mais ideias e propostas para a sociedade. 

 

 

 

http://ompv.eceme.eb.mil.br/defesa-cibernetica/guerra-cibernetica/306-a-securitizacao-do-ciberespaco-brasileiro-e-o-desafio-das-fake-news
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NOVA ESTRATÉGIA DE DEFESA DOS ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA E O ATAQUE À SÍRIA  

 
 

Paulo Roberto da Silva Gomes Filho1 

 

 

Na sexta-feira 13 de março, EUA, Reino Unido e França lançaram um ataque 

contra instalações governamentais sírias que seriam locais de produção e 

armazenamento de armas químicas. As potências ocidentais justificaram a ação como 

sendo uma retaliação pelo emprego desse tipo proibido de armamento pelo governo de 

Bashar Assad contra rebeldes na localidade de Douma. 

Analistas apressam-se a encontrar explicações e justificativas para o ataque. Neste 

texto pretendo mostrar que uma leitura da nova Estratégia de Defesa dos EUA, tornada 

pública em janeiro, pode auxiliar no entendimento global da situação. 

A nova Estratégia de Defesa é assinada por Jim Mattis, atual secretário de Defesa. 

Mattis é general fuzileiro naval da reserva. Trata-se de um secretário de Defesa 

respeitado entre os profissionais militares, experiente e experimentado em combate. 

Logo no primeiro parágrafo do documento está escrito que o emprego das Forças 

Armadas dos EUA são opção para, reforçando as tradicionais ferramentas diplomáticas 

do país, o presidente e os diplomatas negociarem em posição de força. A estratégia 

reconhece claramente que a superioridade militar que os EUA ainda têm sobre seus 

possíveis adversários está diminuindo. Isso confere ao texto um sentido de urgência na 

busca do restabelecimento de uma superioridade militar que volte a ser ampla e 

incontestável. 

A edição marca uma nova visão norte-americana em relação à defesa. A chamada 

guerra ao terror perde importância. A competição entre Estados nacionais passa a ser 

(novamente, a exemplo dos tempos de guerra fria) a primeira preocupação dos EUA no 

que se refere à segurança nacional. 

Os adversários nominalmente citados são China, Rússia, Coreia do Norte e Irã. O 

primeiro é acusado de militarizar o Mar do Sul da China e de usar o poder econômico 

para intimidar vizinhos. Ao segundo se atribui violação de fronteiras e intimidação de 

países lindeiros. A Coreia do Norte é listada pela busca do desenvolvimento de 

tecnologia nuclear para fins militares e pelo programa de desenvolvimento de mísseis 

 
 Artigo originalmente publicado no dia 10 de maio de 2018 no site do OMPV. 
1 Coronel veterano do Exército Brasileiro. 

http://ompv.eceme.eb.mil.br/conflitos-belicos-e-terrorismo/conflitos-belicos-na-atualidade/288-nova-estrategia-de-defesa-dos-eua-e-o-ataque-a-siria
http://ompv.eceme.eb.mil.br/conflitos-belicos-e-terrorismo/conflitos-belicos-na-atualidade/288-nova-estrategia-de-defesa-dos-eua-e-o-ataque-a-siria
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intercontinentais. Ao Irã se atribui a instabilidade no Oriente Médio, especialmente pela 

busca de hegemonia regional e pelo patrocínio de atividades terroristas. 

Neste momento em que o governo sírio parece estar cada vez mais próximo de 

retomar o controle sobre todo o país, dois dos adversários citados na Estratégia de 

Defesa, Rússia e Irã, aliados de Assad, desempenham papel cada vez mais influente na 

Síria e no Oriente Médio. Na ação realizada na Síria os EUA demonstram mais uma vez 

aos dois antagonistas que o país ainda detém inegável superioridade militar e não vai 

ficar inerte vendo seus adversários ampliarem a influência política naquela região. 

Voltando à leitura do documento, encontra-se a afirmação de que um ambiente 

internacional muito mais complexo, de mudanças tecnológicas e de crescentes desafios 

à segurança exige Forças Armadas mais letais, resilientes e inovadoras. Determina ainda 

o fortalecimento das alianças e a atração de novos parceiros internacionais. Ora, o que 

se viu na ação da última sexta-feira foi a reafirmação da aliança das maiores potências 

militares da Otan e do Ocidente, não por acaso membros permanentes do Conselho de 

Segurança da ONU: EUA, Reino Unido e França. 

A Estratégia de Defesa mostra ainda outros pontos que merecem atenção. Afirma 

que a construção de uma Força Armada preparada para vencer a guerra exige que se 

atribua alta prioridade à sua preparação e ao seu adestramento. Assim, cita-se a 

necessidade de uma suficiente e contínua dotação orçamentária. 

Da mesma forma, capacidades-chave devem ser modernizadas. As forças 

nucleares, o espaço e o ciberespaço, os sistemas de comando e controle e de 

comunicações, as defesas antimísseis, inteligência artificial, robótica e logística, dentre 

outros, são aspectos que devem merecer atenção e modernização. 

É uma espécie de reencontro das Forças Armadas com sua vocação primária. 

Após uma fase em que a guerra ao terror enfatizava técnicas, táticas e procedimentos 

adequados ao combate de contra insurgência, completamente diferentes dos destinados 

ao combate convencional, retorna-se agora com toda a ênfase ao clássico inimigo 

identificado como sendo um ente estatal. Isso certamente trará grandes e profundas 

consequências no preparo e no emprego das tropas norte-americanas. Apenas um 

exemplo dessas mudanças: forças sobre rodas e com blindagens leves deverão 

gradativamente ser substituídas por forças pesadas e de maior blindagem. 

No campo das relações internacionais, o documento enfatiza a importância de 

reforçar alianças e atrair novas parcerias. Enfatiza as regiões do Indo-Pacífico, da 

Europa e do Oriente Médio, sem deixar de citar a importância de um Hemisfério 
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Ocidental estável. Chamam a atenção, pelo claro desafio aos interesses chineses e 

russos, as diretrizes de expandir as alianças na região do Indo-Pacífico, especialmente 

pelo estabelecimento de relações bilaterais e multilaterais de segurança com os países 

daquela área, e de fortalecer a Otan, com o objetivo de dissuadir ações russas e de 

controlar o arco de instabilidade na periferia da Europa. 

Ao anunciar claramente suas novas prioridades estratégicas, o documento marca a 

firme tomada de decisão da superpotência global pela manutenção do seu status. Resta 

saber quais serão os movimentos das potências militares (re)emergentes que terão seus 

interesses político-estratégicos diretamente afetados, especialmente China e Rússia. As 

regiões do Mar do Sul da China e o Leste Europeu, além da Península Coreana e o 

Oriente Médio, devem ser as mais afetadas pela nova posição norte-americana.

http://ompv.eceme.eb.mil.br/conflitos-belicos-e-terrorismo/conflitos-belicos-na-atualidade/288-nova-estrategia-de-defesa-dos-eua-e-o-ataque-a-siria
http://ompv.eceme.eb.mil.br/conflitos-belicos-e-terrorismo/conflitos-belicos-na-atualidade/288-nova-estrategia-de-defesa-dos-eua-e-o-ataque-a-siria
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EM “NOME DA PAZ”: OTIMISMO OU PESSIMISMO NO 

NORDESTE ASIÁTICO 

 
 

Alana Camoça Gonçalves de Oliveira1 

 

 

O nordeste asiático é uma região de importância fulcral. Na região temos: uma 

potência em contínua ascensão - a China -, uma potência econômica que visa se tornar 

um “Estado Normal” se (re)militarizando - o Japão -, uma nação com altos gastos 

militares e que partilha de receios históricos profundos na relação com seus vizinhos - a 

Coreia do Sul -, uma nação que constantemente faz testes de força com o objetivo de 

demonstrar seu poder no cenário internacional e garantir a manutenção do regime - a 

Coreia do Norte -, uma comunidade política que busca ser considerada soberana - 

Taiwan - e uma potência que afeta diretamente a configuração de poder global e o 

equilíbrio regional - os Estados Unidos  da América (EUA) (BUZAN, 2010; 

IKENBERRY, 2004). 

A situação geopolítica no nordeste asiático tem ocupado o centro dos holofotes 

desde o início dos diálogos diplomáticos entre a Coreia do Norte, os EUA e a Coreia do 

Sul. E após a declaração de Panmunjeon, assinada no dia 27 de Abril de 2018, ficaram 

inúmeros questionamentos sobre como serão desenvolvidos nos próximos meses os 

pontos acordados. Dentre eles há: a) a busca pela assinatura de um acordo de paz para 

pôr fim à guerra da Coreia que perdura por 68 anos, b) a promessa de uma visita de 

Moon Jae-in à Pyongyang ainda em 2018 e c) a busca pela desnuclearização da 

península coreana. 

Após a Declaração de Panmunjeon, cabe destacar uma pergunta, como fica o 

cenário regional? Em tese, a única efetividade da Declaração até o momento foi a 

esperança da resolução do conflito coreano, do possível estabelecimento da paz entre os 

dois países e, consequentemente, uma maior estabilidade no Nordeste Asiático. Cabe 

reiterar novamente que não podemos precisar ainda como se desenvolverão as relações 

de cooperação, comercial e militar entre os dois países da península coreana, mas a 

declaração traz um certo alívio para as tensões que começaram a escalonar e alcançar 

níveis alarmantes em 2016 e 2017. 

No que concerne o envolvimento norte-americano na região do nordeste asiático e 

 
 Artigo originalmente publicado no dia 10 de maio de 2018 no site do OMPV. 
1 Doutora em Economia Política Internacional. 
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a sua presença na Coreia do Sul, ainda não existem indícios de que haverá a retirada de 

suas tropas da península. Atualmente, os EUA mantêm pelo menos 28,500 tropas na 

Coreia do Sul, segundo dados do IISS (Instituto Internacional de Estudos Estratégicos), 

e detém um extensivo arsenal militar, afinal é o país que mais gasta com defesa no 

mundo, com gastos que ultrapassaram 500 bilhões em 2017 (US DEPARTMENT OF 

DEFENSE, 2016). 

Além da Coreia do Sul, os EUA também mantêm tropas estacionadas no Japão 

devido à existência do tratado de Segurança Mútua (1960) entre os dois países. 

Historicamente, desde 1947 com a Constituição japonesa, o Japão ficou proibido de 

constituir Forças Armadas e, por esse motivo, ficou sob “guarda-chuva” da proteção 

norte-americana desde o fim da Segunda Guerra Mundial (1945) (CONSTITUTION OF 

JAPAN, 1947; SECURITY TREATY JAPAN-US, 1960). 

Por trás da Declaração entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte existe muito 

mais do que a participação de somente ambos os países. Como mencionamos, no 

nordeste asiático interagem grandes potências e, por essa razão, há uma disputa 

geopolítica na região desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Articulações da China e 

dos EUA não faltam, pois a península coreana fez (e continua a fazer) parte de suas 

estratégias de influência e poder na região. É preciso mencionar que no caso chinês essa 

relação é muito mais antiga e caracterizada por laços socioculturais e políticos. 

Os EUA estabeleceram sua liderança no Ásia-Pacífico depois das cinzas e da 

destruição das cidades de Hiroshima e Nagasaki em 1945, no Japão. Aos olhos da 

política norte-americana, a Coreia do Norte até recentemente representava um vestígio 

incômodo da Guerra Fria, no entanto com o desenvolvimento do potencial nuclear 

norte-coreano, o cenário se modificou. Os mísseis balísticos Intercontinentais (North 

Korea’s Hwasong-14 ICBM) desenvolvidos pelo programa nuclear de Kim Jong-Un, 

são capazes de destruir cidades americanas como Nova Iorque e Los Angeles2 , por esse 

motivo, o país da península coreana passou ao “status” de ameaça à integridade norte-

americana. 

Com a ascensão da China no século XXI, cada vez mais os EUA têm perdido 

influência na Ásia. Diante da erosão do poder norte-americano no nordeste asiático, a 

incapacidade do país lidar com a ameaça norte-coreana acentuaria esse processo. Nesse 

sentido, o acordo de paz entre as Coreias e a desnuclearização da península coreana, 

 
2 Disponível em: http://www.afr.com/news/world/asia/the-other-north-korea-question-how-important-is-th 

e-kor ean-peninsula-to-the-us-20180325-h0xxis. Acesso em: 10 de março de 2018. 
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caso eles ocorram, pode representar uma vitória norte-americana e/ou um declínio da 

necessidade e da importância de seu poder militar na região. 

Do ponto de vista chinês, a paz entre as Coreias é importante para a sua estratégia 

de desenvolvimento pacífico, mesmo que essa estratégia encontre problemas quando 

analisamos as disputas territoriais chinesas com países no Sudeste Asiático e com Japão. 

O processo de desnuclearização coreana e a paz entre os dois países pode resultar 

positivamente para a China, principalmente na diminuição de refugiados norte-coreanos 

adentrando no seu território. Além disso, do ponto de vista estratégico, o fim das 

hostilidades entre ambos os países e os EUA, fazem com que as tropas norte-americanas 

não tenham mais respaldo no discurso para se manterem na Coreia do Sul. A 

desnuclearização também é interessante para a China, mas tão somente na medida em 

que não deixe a Coreia do Norte vulnerável às pressões norte-americanas. 

A China é um ator crucial nesse cenário, tanto que a primeira visita internacional 

de Kim Jong-Un foi ao gigante asiático. A sua ida não só representou a busca do líder 

norte-coreano de reaver laços com seu maior parceiro comercial e político, como 

também possibilitou o diálogo com a China a respeito dos acontecimentos na península 

coreana. Cabe destaque que o debate a respeito da paz e da desnuclearização não é 

triangular, nem bilateral, mas sim multilateral. 

Outro ator importante no contexto regional do nordeste asiático é o Japão, no 

entanto ele tem sido deixado de lado dos diálogos entre as nações. Nesse sentido, 

refletimos que mesmo após o fim da Guerra das Coreias e a possível paz na região, é 

preciso atestar que os principais atores ainda são EUA, China e a península coreana. 

Todavia, não podemos esquecer que a resolução de conflitos na região é de interesse 

direto da segurança japonesa. 

Após a viagem de Kim Jong-Un à China em 25 de Março de 2018, a reunião 

histórica com a Coreia do Sul, em 27 de Abril de 2018, e a possível realização da 

reunião com os EUA na metade do ano em curso, não há previsão de um diálogo direto 

entre Coreia do Norte e Japão. O Japão, que afirmou estar disposto a realizar uma 

reunião com o líder norte-coreano, foi excluído das negociações e até agora só consegue 

negociar seus interesses por meio de conversas presenciais e telefônicas com o líder sul-

coreano e com o líder norte-americano3. 

Nesse sentido, cabe uma pergunta, o Japão deve ser considerado um ator 

 
3 Disponível em: http://www.scmp.com/news/asia/diplomacy/article/2139427/not-wanting-feel-left-out-ja 

pan-pm-shinzo-abe-also-wants-meet. Acesso em: 10 de março de 2018. 
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importante neste atual cenário? Em nosso entendimento, sim, considerando que a 

maioria das tropas americanas no Nordeste Asiático estão estacionadas e tem apoio no 

arquipélago nipônico; que o Primeiro-ministro Shinzo Abe (2012-atual) tem estimulado 

o recrudescimento das políticas de defesa do Japão com uma emenda constitucional 

respaldada em um discurso de insegurança que pode ser visto no texto de Abe “Asia’s 

Democratic Security Diamond” e nos Livros de Defesa do Japão; e que parte dos 

mísseis norte-coreanos perpassaram o território nipônico, como foi o caso de 28 de 

agosto de 2017 em Hokkaido, ou foram realizados nos mares próximos do Japão (ABE, 

2012; JAPAN’S WHITE PAPER, 2017). 

Se considerarmos o histórico das relações diplomáticas do nordeste asiático, 

veremos o Japão como um ator que tem buscado a retratação dos crimes cometidos na 

Segunda Guerra Mundial desde a década de 1960, com o pedido de desculpas formais à 

Coreia do Sul, em 1965, e com o restabelecimento das relações diplomáticas com a 

China, em 1978, a partir do Tratado de Amizade Sino-japonês. 

Todavia, a relação entre o Japão e seus vizinhos instiga desconfianças, cuja 

cicatrizes de guerra não foram sanadas, seja por incapacidade política ou pela 

continuidade de assuntos que vão de encontro às ideias de paz com seus vizinhos. 

Alguns exemplos que continuam a instigar tais questões são: a) as mulheres de conforto 

coreanas, que foram estupradas na guerra para “saciar” as “necessidades” de soldados 

japoneses, b) a falta de veracidade nos livros educacionais sobre o Massacre de 

Nanquim (1937) e c) as visitas de realizadas por alguns líderes japoneses ao Santuário 

Yasukuni (WANG, 2012; ZHUANG; 2010; SHIBUICHI, 2005). 

Isto posto, novamente cabe um outro questionamento: de que forma a paz na 

península coreana pode afetar o Japão? Neste contexto é incerto precisar que algo de 

fato vai se concretizar, o que podemos fazer é prever algumas possíveis consequências. 

Como mencionamos, desde 2012, Shinzo Abe tem proposto medidas de recrudescimento 

das políticas de segurança do Japão e, discursando sobre o cenário conflituoso do 

nordeste asiático e sobre o terrorismo, reacendeu o debate para a revisão da 

Constituição de 1947. De acordo com o Livro de Defesa do Japão de 2017, a Coréia do 

Norte figura como um dos principais problemas para a (in)segurança do arquipélago, 

por isso a paz pode enfraquecer o discurso a respeito da necessidade de implementar 

novas medidas de segurança no Japão (DEFENSE WHITE PAPER, 2017). 

Consequentemente, apesar de continuar existindo a instabilidade na região devido 

a outros fatores que já mencionamos, o líder japonês poder perder a capacidade de levar 
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adiante suas propostas consideradas militaristas e/ou nacionalistas. Os níveis de 

popularidade e de apoio político do Primeiro-Ministro japonês já vem sofrendo impacto 

devido aos escândalos de corrupção e problemas da economia japonesa. No entanto, não 

podemos enxergar os países como bolas opacas diante de um mundo interdependente e 

conectado, por esse motivo a paz das Coreias pode desestimular ainda mais a 

possibilidade de revisar a Constituição, recrudescer a política de segurança no 

arquipélago e seu apoio político institucional e popular. 

O nordeste asiático deve ser refletido a partir de múltiplas análises e multiníveis, 

onde compreender a busca pela paz na região não se restringe à estabilização do conflito 

na península coreana. Nesse sentido, cada país envolvido no entorno regional pode 

ganhar ou perder com essa barganha, seja na prática ou nas retóricas do discurso. É 

necessário mencionar que a Declaração Panmunjeon é uma pequena “vitória” para a 

“paz” no nordeste asiático, mas ainda é preciso que as promessas deixem de ser palavras 

e se tornem reais através da ação e da assinatura de acordos entre os países. 

Cabe dizer ainda que a (in)segurança na região não reside tão somente sobre os 

norte-coreanos, mas sim por meio de diversos fatores que devem ser problematizados 

quando tratamos sobre a região. Disputas territoriais entre China e Japão pelas ilhas 

Senkaku/Diaoyu, os gastos militares chineses, o recrudescimento de políticas de defesa 

do Japão e a presença norte-americana, são outros fatores que auxiliam na reflexão e 

problematização sobre a (in)segurança do Nordeste Asiático. 

Cabe mais uma pergunta nesta análise. Como a paz afetaria o resto do mundo, 

para além de um cenário regional? É sabido que a Coréia do Norte é considerada um 

país pária no sistema, isso significa dizer que é um país ojerizado no sistema e é 

considerado pária devido à violação das normas e regimes internacionais, sendo um país 

que não pertenceria à comunidade de “nações civilizadas” e, por essa razão, está sujeito 

a enfrentar isolamento, sanções comerciais e até mesmo ataques militares. 

O conceito de Estado pária é extremamente político e é usado para nações que 

foram julgadas pela comunidade internacional ou por algumas das grandes potências do 

sistema como inaceitáveis, tendo em vista que eles violam normas de comportamento 

(outorgadas pela arquitetura do sistema internacional). A capacidade nuclear norte-

coreana e falta de diálogo entre o país asiático com as grandes potências ocidentais e 

com seus vizinhos, Coreia do Sul e Japão, fizeram com que gradativamente a Coreia do 

Norte fosse vista desta forma. 

A paz na península coreana poderia mudar essa visão do mundo a respeito da 
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Coreia do Norte, mas vale lembrar e reiterar mais uma vez que o processo de construção 

da paz na península dependerá muito de como será conduzido o diálogo entre Kim 

Jong-Un e Donald Trump. Não é possível afirmar que a busca da paz irá ter como 

consequência, por exemplo, a Coreia do Norte como um país participante das 

instituições internacionais. A construção desta paz não será rápida, mesmo se tudo se 

desenvolver de forma “positiva”.  

Além do mais, considera-se que demorará para que a Coreia do Norte conquiste 

seu lugar no sistema e a confiança de outros países. Ou seja, o impacto imediato da 

possível paz no sistema é pequeno, pois demoraremos para ver os resultados tanto do 

comportamento e das ações da Coreia do Norte se concretizando, seja por meio de uma 

desnuclearização ou da normalização efetiva de suas relações com a Coreia do Sul. 

Recuperando a história, veremos que em 19924 foi assinada uma Declaração 

conjunta a respeito da Desnuclearização da península coreana, porém o acordo não foi 

seguido. Vale lembrar que em 2000 houve outra reunião entre o líder sul-coreano Kim 

Dae-jung e o líder norte-coreano Kim Jong-Il, sendo essa a primeira reunião entre os 

dois líderes da península desde o início da Guerra da Coreia. Após esse ano, somente 

em 2007, foi realizada uma nova reunião entre os líderes da península coreana, Roh 

Moo-hyun e Kim Jong-Il, todavia novamente não foram desenvolvidas ações efetivas 

para o possível acordo de paz que daria fim à Guerra da Coreia. Outra questão 

pertinente é o debate sobre a possível reunificação da península. É importante dizer que 

ambos os países detêm em suas Constituições a prerrogativa da busca pela reunificação 

da península como um objetivo supremo, mesmo que com suas peculiaridades5. 

As externalidades da paz são pequenas no curto prazo e podem se desenvolver de 

forma duradoura no longo prazo, caso a Coreia do Norte, de fato, passe a atuar como 

um país em concordância com as leis internacionais. Caso o conflito se desenvolva de 

forma negativa, os maiores riscos são os problemas para a Coréia do Sul. Afinal, 

atualmente, o país é o maior produtor mundial de telas de cristal líquido e o segundo 

maior produtor de semicondutores6. Caso um conflito emergisse na península, haveria 

um problema na produção mundial e sua oferta de ambos os produtos. 

 
4 Disponível em: https://edition.cnn.com/2018/03/09/asia/north-korean-denuclearization-promisesindex.h 

tm. Acesso em: 18 de abril de 2018. 
5 Consultar a Constituição Norte-coreana de 1972 e suas emendas e a Constituição Sul-coreana de 1948 e 

suas emendas. 
6 Disponível em: https://exame.abril.com.br/economia/o-que-uma-guerra-com-a-coreia-do-norte-pode-cau 

sar-na-economia. Acesso em: 15 de abril de 2018. 
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Pensando no cenário brasileiro, é difícil que mesmo que haja um desenvolvimento 

negativo em direção à paz na península, afete o Brasil. Historicamente, durante a Guerra 

da Coreia, o Brasil foi chamado a atuar e auxiliar os EUA, mas se negou a enviar tropas. 

Não obstante se aproveitou para negociar seu projeto desenvolvimentista na época, 

como afirma Costa (2017). Os efeitos da paz, à priori, são quase nulos, porque o Brasil 

detém certas relações com o país, apesar de criticar a postura bélica norte-coreana. O 

governo norte-coreano mantém uma embaixada em Brasília desde 2005, assim como o 

governo brasileiro mantém uma embaixada em Pyongyang desde 2009. 

Ou seja, existem muitos cenários e muitas consequências no âmbito regional. 

Ainda é nebuloso e são incertos os desdobramentos sobre o cenário internacional. É 

claro que os efeitos são sentidos primeiramente no âmbito regional, tendo em vista que 

a posição de um determinado país no tabuleiro internacional o coloca diante de 

constrangimentos específicos. A geografia nos mostra como ela é elementar para 

pensarmos nas dinâmicas e desdobramentos de conflitos no cenário internacional. Como 

a posição geográfica traz benefícios para um Estado, também constrange as ações de 

determinados países que convivem diretamente com rivais e grandes atores no próprio 

entorno regional (KAPLAN, 2011). 

É muito cedo para termos certezas de desdobramentos para além do entorno 

regional. Como pontuamos, já tivemos outros encontros entre líderes coreanos e outras 

promessas da Coreia do Norte em relação tanto ao seu comportamento no sistema, 

como ao seu processo de desnuclearização. Reiteramos novamente que atualmente o 

que existe são apenas promessas/retóricas, é preciso acompanhar com cautela os 

possíveis avanços ou recuos dos diálogos entre os países, Coreia do Norte e EUA, para 

assim, talvez, termos algumas respostas mais “concretas” ou não. 
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A GUERRA NA SÍRIA (2011-ATUAL) 

 
 

Sandro Teixeira Moita1 

 

 

O conflito na Síria tem sido foco de atenção mundial pelos efeitos derivados de 

suas peculiaridades e complexidades, cujas consequências têm sido sentidas no âmbito 

global, com resultados dramáticos para região. A guerra iniciou um dos maiores 

movimentos migratórios da História, produzindo imagens impactantes com a chegada 

dos refugiados a países da região, como Jordânia e Turquia, e, ainda, uma onda que 

chegou à Europa e provocou sérios problemas socioculturais. 

A Síria ocupa um lugar estratégico para o domínio geopolítico do Oriente Médio. 

O país tem uma posição essencial para a região e para suas interações com o mundo. O 

lado que, ao possível fim do conflito, estiver com chances de vitória, terá em suas mãos 

importantes capacidades políticas, militares e econômicas. 

 

Quem está envolvido? 

Podem ser identificados quatro possíveis lados na guerra, que lutam entre si e que 

possuem o apoio de potências regionais ou globais. Dentro da região, travando o grosso 

da luta nos campos de batalha, podemos identificar: 

- o Governo Sírio, liderado pelo Presidente Bashar Al Assad, apoiado pelo 

Hizbullah; 

- a Oposição Síria, que é composta por grupos como o Exército Livre da Síria, e 

por grupos religiosos, como o Ahrar al-Sham, o Jaysh al-Islam e o Tahrir al-Sham, 

sendo este apontado como braço da Al-Qaeda, embora não aceite essa condição; 

- o grupo terrorista Daesh (Estado Islâmico); e 

- as Forças Democráticas Sírias, compostas, em sua maioria, por curdos e algumas 

etnias minoritárias do Nordeste da Síria. 

O conflito estourou em 2011, quando, no espaço da Primavera Árabe, protestos 

populares foram reprimidos duramente pelo governo, o que abriu espaço para a 

decretação de uma rebelião que logo se tornou uma guerra civil. Tais atores locais, em 

alguns casos, só existem graças a um forte apoio externo, que não pode ser deixado de 

fora da análise, a despeito de suas causas e adesão por parte de simpatizantes. Assim, os 
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lados contendores locais recebem apoio de diversos países da região, que os patrocinam 

com equipamentos, recursos ou mesmo com o envio de forças para lutar junto aos seus 

aliados. Dentre esses apoiadores, podem ser identificados: 

- o Irã, que apoia o Governo Sírio de Assad, com recursos, equipamentos e forças, 

com especial foco da Guarda Revolucionária Iraniana; 

- a Turquia, a Arábia Saudita e o Catar, principais apoiadores dos grupos da 

Oposição Síria. Os turcos apoiam grupos rebeldes e, junto a estes, lançaram diversas 

operações militares no Norte da Síria contra grupos curdos. Há, também, 

enfrentamentos contra forças do Governo Sírio. Arábia Saudita, Catar e alguns Estados 

do Golfo Pérsico têm apoiado grupos islâmicos com dinheiro, equipamentos e armas; e 

- Israel, que não apoia nenhum dos grupos contendores, se opondo firmemente a 

qualquer tentativa por parte do Irã de prover novos armamentos ao Hizbullah, o que 

motivou uma série de ataques ao grupo e a instalações do governo sírio. 

A lógica regional, por sua vez, acaba por influenciar a política global. 

Considerando-se os interesses em torno do Oriente Médio, a guerra civil síria também 

sofre a ação das potências globais, em um espaço que causa tensões e anseios sobre se o 

choque de interesses ali presente não levaria o mundo a uma nova guerra global. Nesse 

sentido, confrontam-se dois principais atores e seus aliados: 

- os Estados Unidos, que lideram uma coalizão internacional integrada por países 

como a Austrália, Grã-Bretanha, França, Alemanha e mais setenta nações, apoiando 

principalmente as Forças Democráticas Sírias, em especial os curdos; e 

- a Rússia, que apoia o Governo Sírio de Assad, formando uma coalizão com este 

governo, com o Hizbullah e com o Irã. A entrada da Rússia na guerra, em 2015, foi 

decisiva para mudar o curso do conflito. O uso do poder de fogo russo foi vital para 

impedir que Assad caísse e para colocar as forças sírias e iranianas em um compasso de 

vitórias sobre grupos da Oposição Síria. 

 

Qual é a situação atual? 

Neste momento, Assad, com apoio dos russos, dos iranianos e do Hizbullah, tem 

domínio sobre pouco mais da metade do território do país, porém controla as grandes 

cidades, o que conta muito para uma eventual negociação de paz. A nordeste, os curdos 

têm um vasto domínio, apoiados pelos EUA e aliados, sem que sejam perturbados por 

Assad e suas forças, devido a não serem considerados inimigos do regime. 

Ao norte, a província de Idlib resiste aos avanços de Assad, com grupos da 
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Oposição Síria resistindo fortemente às ações do governo. E, ainda nesta região, tropas 

da Turquia, junto a grupos rebeldes, lançaram uma operação contra os curdos, tomando 

a cidade de Afrin e causando tensão com os EUA. 

Em Damasco e seus arredores, o governo sírio lançou uma série de ofensivas com 

apoio da Rússia, para retomar áreas dominadas por grupos islâmicos, como o Estado 

Islâmico e o Jaysh al-Islam, enquanto forças do Hizbullah e iranianas foram atacadas 

pela aviação de Israel. 

 

E o Brasil nisto? 

Apesar da distância, o conflito sírio tem reflexos para o Brasil. Como uma guerra 

que envolve diferentes graus de participação de potências estatais, os desdobramentos 

dessa “longa crise síria” colocam em evidência as capacidades de resposta dos 

mecanismos de mediação e resolução e conflitos das organizações internacionais. As 

suas recorrentes inoperâncias ligam o alerta de risco aos princípios e aos instrumentos 

que as regem e apresentam impactos significativos para os arranjos políticos que 

sustentam a atual ordem internacional, exigindo clareza e assertividade do Brasil frente 

aos desafios políticos e militares atualmente postos no sistema internacional. 

Do ponto de vista dos impactos diretos, famílias de brasileiros descendentes de 

sírios acompanham com apreensão a evolução do conflito, o que incentivou a vinda de 

alguns pequenos grupos de refugiados para a cidade de São Paulo, bancados por 

iniciativas realizadas por muçulmanos brasileiros sírio-libaneses. 

Para além da questão humanitária, ainda há também a questão de como o conflito 

se desenvolve e como os combates ocorrem, o que pode conter lições valiosas a serem 

aproveitadas em estudos de Segurança e Defesa no Brasil. Nesse sentido, podem ser 

mencionados alguns elementos, técnicas e recursos que merecem estudo: 

- carros-bomba, caminhões-bomba e veículos blindados bomba; 

- bombas termobáricas; 

- mísseis balísticos; 

- armas e obstáculos anticarro; 

- combate em túneis, especialmente urbano; e 

- uso de explosivos enterrados para demolição ou destruição de alvos, dentre 

outros. 



 
 

28                                       Coletânea do Observatório Militar da Praia Vermelha, p. 28-30, 2018                                           
 

A MÉTIS DAS ARMAS QUÍMICAS NA SÍRIA  

 
 

Anderson Wallace de Paiva dos Santos1 

André Luiz Bifano da Silva2 

 

 

Na épica narrativa de Homero sobre o cerco à Troia, a guerra é vista sob duas 

óticas potencialmente antagônicas. Os protagonistas da narrativa homérica, Aquiles e 

Odisseu representam o conflito entre a força e a astúcia, e dessa dicotomia nasce o 

debate sobre qual seria a melhor estratégia para o uso da força em combate. Aquiles é a 

personificação do conceito grego de bié, que diz respeito à força, coragem e ação direta, 

enquanto Odisseu incorpora a métis, caracterizada pela inteligência, estratagemas e ação 

indireta. No entanto, foi a combinação dessas duas modalidades de se fazer guerra que 

permitiu que os gregos infiltrassem soldados no ventre de um cavalo de madeira, 

levando os troianos à ruína. 

Na visão de Sun Tzu, o general sábio seria aquele cuja maestria na arte da guerra 

permitiria vencer um oponente mais forte por meio da dissimulação. O estrategista 

chinês defendia a primazia da métis grega no conflito armado. Esse também foi o 

pensamento de Maquiavel que, ao aconselhar o príncipe de Florença sobre como se 

relacionar com a força superior de franceses e espanhóis, defendia o uso de ardis e 

subterfúgios para alcançar os objetivos do Estado e sua sobrevivência. 

Atualmente, a intrínseca relação entre bié e métis nos conflitos armados continua 

importante. A guerra que ocorre na Síria desde 2011 permite aprofundar a análise sobre 

as diferentes estratégias utilizadas pelos contendores. A configuração híbrida do 

conflito, que reúne atores estatais e não estatais, grupos terroristas, movimentos 

separatistas, mídias sociais utilizada como arma, organismos internacionais de 

mediação, caracteriza um ambiente operacional extremamente complexo. Nessa 

conjuntura, a liberdade de ação para o uso da força é pequena. O poder cinético do 

conflito está condicionado à existência de cenários considerados legítimos pela 

comunidade internacional, onde seu emprego é justificável devido as circunstâncias 

extraordinárias de uma guerra. Em outras palavras, o uso de uma estratégia baseada 

exclusivamente na bié será encarada como desproporcional, imoral e reprovável. Dessa 
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inferência, se depreende que o poder bélico de potências militares como os Estados 

Unidos da América e da Rússia encontra-se simbolicamente limitado pela 

(des)aprovação da opinião pública mundial. Desta feita, as estratégias militares dessas 

potências tendem a se basearem no poder da métis para conseguir atingir seus objetivos 

políticos e econômicos na região do Oriente Médio - a astúcia da narrativa da guerra 

justificaria o uso da força. 

A névoa da guerra inerente ao conflito sírio, amplia a eficiência da estratégia 

militar indireta idealizada pelo general francês André Beaufre nos meados do século 

passado. Nessa abordagem estratégica, que usa a métis como pressuposto, são 

preconizadas ações militares sucessivas e limitadas, complementada por ações políticas 

e econômicas. No entanto, atualmente essa abordagem estratégica deve ser adequada à 

aprovação da opinião pública mundial que, condicionada à narrativa da mídia 

internacional, pode definir os rumos da guerra. 

Um exemplo do uso da métis no domínio da narrativa para justificar o uso da 

força no conflito armado se relaciona com a repercussão dada ao uso de armas químicas 

na guerra da Síria. Os ataques de 7 de abril sobre Douma criaram uma guerra de versões 

sobre a sua autoria, que antes de esclarecida tal questão já resultou na ação militar dos 

Estados Unidos, Reino Unido e França contra o governo da Síria apoiado pela Rússia. 

Os abomináveis efeitos de armas químicas sobre a população civil causam forte 

impacto na opinião pública internacional e demandam uma resposta imediata. No 

entanto, a rapidez dessa réplica não acompanha a desejável presteza dos organismos 

internacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU) ou Organização para 

Proibição de Armas Química (OPAQ). A Convenção para Proibição de Armas Química 

(CPAQ) condena o uso de agentes químicos constante de suas listas de controle ou de 

materiais utilizados em indústrias como arma. Todos os países envolvidos no conflito 

são signatários da Convenção, e no caso da Síria, desde 2013 colabora com o desmonte 

de seu programa de armas químicas. Ocorre que o processo de desarme químico sírio se 

realiza em meio a uma guerra civil, onde partes dos territórios ficaram sob o controle de 

outros atores, o que, por óbvio, incluiria o arsenal dessas terríveis armas. 

Mesmo que a hipótese de descontrole do arsenal químico sírio seja descabida, o 

recente ataque em Douma pode ter sido realizado, por qualquer dos contendores, com o 

simples emprego de material industrial tóxico (MIT) como o cloro. É o que sugerem as 

imagens das vítimas veiculadas pela mídia internacional. O cloro na temperatura 

ambiente se encontra na forma gasosa e pode causar grave irritação nas vias 
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respiratórias e nos pulmões, sendo classificado como um agente químico sufocante, na 

sua classificação militar. O rastreamento dos resquícios do cloro é bastante dificultado 

devido a sua grande volatilidade, deixando poucos vestígios no ambiente, a não ser que 

se encontrem as munições ou barris que o disseminaram. Isso torna mais difícil o 

trabalho das equipes da OPAQ que lutam contra o tempo para identificar um agente 

químico que se deteriora no ambiente em uma região suscetível a manipulações de toda 

ordem. 

O único fato concreto sobre o ataque químico do dia 7 de abril foi a sua 

consequência: o envolvimento dos EUA, Reino Unido e França na guerra com o 

lançamento de mísseis tomahawk, storm shadow, SCALP e JASSM e declarações no 

twitter e na imprensa. Essa ação pode ter novos desdobramentos e potencializam o 

antagonismo desses países com a Rússia, como pontua o secretário-geral da ONU 

Antonio Guitierrez ao declarar que a “guerra fria voltou”. De acordo com o modelo 

estratégico de Beaufre, essa poderia ser a primeira de outras ações sucessivas da 

coalizão do ocidente em uma estratégia indireta para atingir seus interesses no Oriente 

Médio. O que é possível inferir é que a ação militar fora legitimada pela narrativa, ou 

seja, a bié fora justificada pela métis. De forma cautelosa, só nos cabe agora como 

observadores, reviver a angústia de Príamo, o rei de Tróia. 

O cavalo de madeira seria um presente ou uma arma destruidora?
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COMO ENTENDER A RELAÇÃO CIVIL-MILITAR EM 

OPERAÇÕES MILITARES  

 
 

Leonardo de Andrade Alves1 

 

 

Introdução 

As operações militares, nos dias atuais, apresentam-se em ambiente complexo, 

incerto e multidimensional, no qual diversos atores destacam-se, influenciando, 

diretamente ou indiretamente, no processo decisório dos comandantes militares, 

acrescentando novas especificidades nos ambientes operacionais, como a seguir: Na era 

do conhecimento, tornou-se comum a inserção de novos atores no espaço de batalha, 

inclusive de atores não estatais com elevado poder de influenciar opiniões e defender 

interesses de seus patrocinadores. São exemplos as organizações governamentais e não 

governamentais, as agências supranacionais de organismos internacionais e as já 

mencionadas mídias tradicionais e sociais. Muitos desses atores utilizam o denominado 

“espaço humanitário”, parte indissociável das áreas conflagradas (BRASIL, 2014). 

Segundo o manual EB70-MC-10.223, do Exército Brasileiro, as operações 

militares se desenvolvem em todo o espectro dos conflitos, que varia, segundo o nível 

de engajamento, desde a prevenção de ameaças à solução dos conflitos armados, 

passando ou não pelo gerenciamento de crises. Neste sentido, as operações ocorrerão 

em situação de guerra, com predomínio da expressão militar, ou de não guerra. 

Segundo Franke (2006), a cooperação entre civis e militares envolve a integração 

das capacidades militares tradicionais em uma resposta coletiva às necessidades 

humanas. No início, os atores civis e militares compartilham o objetivo de longo prazo 

de promover a segurança humana e desenvolver as condições para que as sociedades 

marcadas pelo conflito regressem às estruturas pacíficas e estáveis. Em resposta à 

crescente complexidade dos requisitos operacionais a estas demandas, os Estados 

reconhecem cada vez mais a intensificação da relação de trabalho entre atores militares 

e civis e tem desenvolvido suas próprias doutrinas especificando a natureza da 

cooperação civil-militar. 

Aliado a este entendimento, no Brasil, os atores civis, estatais ou não, estão cada 

vez mais envolvidos com as atividades militares haja vista os mais variados empregos 
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do Exército Brasileiro, em território nacional ou no exterior, como as operações de 

garantia da lei e da ordem, as ações subsidiárias em proveito do desenvolvimento 

nacional, as operações de segurança dos grandes eventos, as atividades de garantia da 

votação e apuração, o apoio aos desastres naturais, as operações de paz, dentre outras. 

A fim de aclarar os conhecimentos, que possam ser difundidos junto à sociedade 

brasileira, este artigo, em uma perspectiva descritiva, está dividido em capítulos que 

abordam conceitos relacionados à relação civil militar para subsidiar o entendimento da 

seguinte questão do artigo: como é a relação civil militar, conceitualmente, em 

operações militares? 

 

Conhecendo a relação civil-militar em outros países 

Segundo Olson e Gregorian (2007), a cooperação civil-militar (CIMIC) é a 

terminologia empregada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), a 

maioria dos países da União Europeia e do Canadá, sendo que os Estados Unidos 

preferem as Operações Civis - Militares (CMO). A Organização das Nações Unidas 

(ONU), ainda, usa a sigla CIMIC quando se refere à "Coordenação Civil-Militar" e seu 

braço humanitário como Coordenação Humanitária Civil-Militar (CM Coord). Estas 

diferenças conceituais estão nos fundamentos e na abordagem da interface civil militar 

para as atividades de construção da paz, pelo mundo. 

A OTAN possui um Centro de Excelência de Cooperação Civil-Militar (CCOE), 

localizado em Haia, na Holanda, e define a CIMIC como  sendo a coordenação e 

cooperação, em apoio às missões, entre os Comandantes na OTAN e os atores civis, 

incluindo a população nacional e as autoridades locais, e as agências e as organizações 

nacionais, internacionais e não governamentais (OTAN, 2003). 

A ONU elenca que a CIMIC é a coordenação civil-militar da ONU (UN-CM 

Coord ou CIMIC) a qual se refere à função humanitária de coordenação civil-militar 

que fornece a interface necessária entre atores humanitários e militares para proteger e 

promover os princípios humanitários e alcançar os objetivos humanitários em 

emergências complexas e situações de desastres naturais (UNITED NATIONS, 2010). 

O Exército de Terra da Espanha define CIMIC como uma função conjunta que 

abrange um conjunto integral de capacidades para apoiar a consecução dos objetivos da 

missão e possibilitar às organizações militares da OTAN sua participação efetiva em um 

amplo espectro de atividades de Interação Civil-Militar (CMI) com diferentes atores não 

militares (ESPANHA, 2016). Este, ainda, possui o seguinte conceito para a CMI: é um 
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grupo de atividades, baseadas na comunicação, no planejamento e na coordenação, que 

todas as estruturas militares da OTAN compartilham e conduzem com atores civis não 

militares internacionais e locais, tanto durante as operações militares quanto na 

preparação delas. 

Os Estados Unidos, por meio do manual JP 3-57, define as CMO como as 

atividades de um Comandante executadas por elementos de assuntos civis designados 

ou outras forças militares que estabeleçam, mantenham, influenciem ou explorem 

relações entre forças militares, população e outras instituições, apoiando diretamente a 

conquista de objetivos relacionados ao restabelecimento ou à manutenção da 

estabilidade dentro de uma região ou país anfitrião (USA, 2013). Cabe destacar que o 

Exército Americano possui um Centro de Estudos de CMO na Academia de West Point. 

 

A relação civil-militar no Exército Brasileiro 

Pereira (2016) afirma que, no Exército Brasileiro, a doutrina de assuntos civis 

estava preconizada inicialmente no manual C 41-6 Assuntos Civis (anteprojeto), datado 

de 1987. Em razão dos conceitos surgidos com a guerra do Golfo, houve a necessidade 

de atualização e revisão com o surgimento e a ampliação dos assuntos civis, além da 

participação do Brasil em missões de paz sob a égide da Organização das Nações 

Unidas (ONU). 

Doutrinariamente, o Ministério da Defesa e o Exército Brasileiro, na última 

década, apresentaram conceitos básicos de cooperação civil-militar, em situação de 

guerra e de não guerra, por meio dos seguintes manuais: o MD34-M-02, Operações de 

Paz, em 2013, o MD30-M-12, Operações Interagências, em 2012, e EB20-MC-10.201, 

Operações em ambiente interagências, em 2013, para evidenciar a evolução do tema. 

No que se refere à CIMIC em operações sob a égide de organismos internacionais, 

o Brasil, em especial o Exército Brasileiro, agregou muitos conhecimentos e 

capacidades com a participação das suas tropas na Missão das Nações Unidas de 

Estabilização do Haiti (MINUSTAH), no período de 2004 a 2017. 

Inicialmente, para a preparação da tropa, o Exército Brasileiro, em 2005, criou o 

Centro de Instrução de Operações de Paz (CIOPaz), que se transformou em Centro 

Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB), em 2010, sob a tutela do 

Ministério da Defesa, o que reflete a sua importância para o país. Ao longo dos anos, a 

preparação das tropas brasileiras para missão de paz sempre foi conduzida por meio de 

cursos e estágios, destacando-se o de CIMIC, que eram baseados em Módulo Padrão de 
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Treinamento da ONU (SGTM). 

Em 2017, o Exército Brasileiro regulamentou o manual EB20-MF-10.221 que 

define que a cooperação civil-militar (CIMIC, sigla em inglês) caracteriza-se por 

atividades que buscam estabelecer, manter, influenciar ou explorar as relações entre as 

forças militares, as agências, as autoridades e a população em uma área operacional. Ela 

contribui para atingir os objetivos militares e garantir um ambiente seguro e estável, de 

acordo com a natureza da missão. 

Além disto, o mesmo manual afirma que os Assuntos Civis são o conjunto de 

atividades referentes ao relacionamento do comandante e dos demais componentes de 

uma organização ou força militar com as autoridades civis e a população da área ou 

território, sob a responsabilidade ou jurisdição do comandante desta organização ou 

força. Este, ainda, regula todas as atividades na fase de planejamento e execução das 

atividades de CIMIC, em situação de guerra e não guerra. 

 

Considerações Finais 

A relação civil-militar, quer seja por meio da cooperação civil-militar, ou pelos 

assuntos civis, nas suas formas conceituais diferentes, tem crescido de relevância nas 

operações militares por sua capacidade de favorecimento da consecução dos objetivos 

tanto na situação de guerra como não guerra. 

Cabe ressaltar que, no Brasil e em outros países, de maneira conceitual, o foco 

desta relação é na contribuição dos melhores resultados para o relacionamento entre os 

atores civis e militares e o atendimento à população civil que necessita de uma 

assistência emergencial e/ou humanitária. 

Por fim, entender o significado da relação civil militar, considerando coordenação 

ou cooperação, é de suma importância, nos dias atuais, haja vista as características dos 

ambientes operacionais e as especificidades das operações militares em território 

nacional ou no exterior, sob a égide da ONU, para a sinergia das ações que envolvem 

todos os atores. 
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SISTEMAS DE ARMAS DESENVOLVIDOS NO BRASIL  

(REMAx, TORC 30, SS 40 G E TM 300) 
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1. Introdução  

Nos últimos anos, o Brasil apresentou um elevado desenvolvimento no setor 

nacional de defesa. O Exército brasileiro estabeleceu parcerias com empresas nacionais 

para desenvolver sistemas de armas de alta complexidade e relevância. No Mapeamento 

da Base Industrial de Defesa (BID), em 2016, Miguel Nery (Presidente Interino da 

ABDI) afirmou o seguinte: “Ao longo da última década, o setor de defesa tem 

conquistado um espaço relevante na pauta das políticas públicas do governo brasileiro”.  

A indústria de defesa brasileira passou por grandes ciclos de desenvolvimento e 

todos contaram com grande participação e apoio das forças armadas nacionais. Estes 

ciclos iniciaram com a criação da Casa do Trem e Arsenal da Marinha, no Rio de 

Janeiro, em 1762. O desenvolvimento da indústria foi dividido em fases: ciclo das 

fábricas militares (1889 - anos 1940); investindo no conhecimento (anos 1940 - 1964); 

auge e declínio da BID (1964 - início dos anos 1990); e a crise da BID (anos 1990).  

Neste século, a indústria nacional de defesa melhorou, apresentando expansão de 

empresas e retomando as exportações de equipamentos militares, principalmente em 

empresas como Embraer, Avibras e Helibras, que investem e conquistam clientes num 

mercado que movimenta cerca de US$ 1,5 trilhão por ano.  

O Exército brasileiro tem participado deste processo com parcerias para 

desenvolver produtos de elevado valor agregado, buscando obter o conhecimento em 

tecnologias, que tem acesso negado, particularmente com empresas nacionais. Este 

trabalho pretende abordar as parcerias de desenvolvimento de sistemas de armas pelo 

Centro Tecnológico do Exército (CTEx) com as empresas Ares e Avibras. 

 

2. Desenvolvimento  

O presente trabalho caracteriza-se por ser uma pesquisa aplicada, por ter objetivo 

de gerar conhecimentos para aplicação prática, no sentido de escriturar informações 

 
 Artigo originalmente publicado no dia 23 de abril de 2018 no site do OMPV. 
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sobre as parcerias e desenvolvimento de sistemas e de material de emprego militar, 

particularmente na pesquisa e no apoio ao desenvolvimento, valendo-se para tal do 

método indutivo como forma de viabilizar a tomada de decisões sobre o alcance da 

investigação, das regras de explicação dos fatos e da validade de suas generalizações.  

Realizou-se um estudo bibliográfico que, por método a leitura exploratória e 

seletiva do material de pesquisa, contribuindo para o processo de síntese e análise dos 

resultados de vários estudos, de forma a consubstanciar um corpo de literatura 

atualizado e compreensível.  

O Centro Tecnológico do Exército está localizado no bairro de Guaratiba na 

cidade do Rio de Janeiro possuindo uma área total de 25,69 km², dos quais 58.384 m² de 

área construída. O CTEx é um centro de excelência na pesquisa tecnológica e no 

desenvolvimento experimental de sistemas e materiais de emprego militar (SMEM), 

com quase 40 anos de atuação no Sistema de Ciência e Tecnologia da Força Terrestre 

brasileira. Os desafios e conquistas do CTEx ao longo dos anos permitiram o 

reconhecimento da comunidade científica nacional e internacional. 

Figura 1 - Centro Tecnológico do Exército (CTEx) 

 
Fonte: O AUTOR, 2018. 

Conforme o site do CTEx, a missão do centro é “Realizar a pesquisa científica, o 

desenvolvimento experimental, o assessoramento científico-tecnológico e a aplicação 

do conhecimento visando à obtenção de Produtos de Defesa de interesse do Exército.”  

O Centro Tecnológico do Exército desenvolve diversos projetos voltados para 

obtenção de tecnologias sensíveis, cujos ciclos de desenvolvimento, dependem de um 

moderno centro de caracterização na própria área do CTEx, atuando como 

coparticipante e catalisador na obtenção de resultados em todos os projetos ali 

desenvolvidos e por meio de parcerias com empresas nacionais.  

http://ompv.eceme.eb.mil.br/sistemas-belicos-e-simulacao/65-areas-tematicas/sistemas-belicos-e-simulacao/297-sistemas-de-armas-desenvolvidos-no-brasil-remax-torc30-ss-40-g-e-tm-300
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A parceria do CTEx com empresas da BID também foi muito representativa nos 

resultados alcançados pela instituição a partir de 2005, onde podem ser destacados os 

seguintes sistemas militares: 1) o Simulador de Voo para Helicópteros Esquilo e Fennec 

(SHEFE) - desenvolvido em parceria com a empresa Spectra; 2) o Veículo Aéreo Não 

Tripulado para alcance de 15 km (VANT VT15) - desenvolvido em parceria com a 

empresa Fly Solutions; 3) a Viaturas Leve de Emprego Geral Aerotransportável 

(VLEGA) Chivunk - desenvolvido em parceria com a empresa Columbus e com a 

empresa Ares; 4) a Família de Radares (SABER M60, SABER M200 e SENTIR M20) - 

desenvolvidos em parceria com a empresa Orbisat; 5) o Monóculo de Visão Noturna 

(MOVIN), a Torre Remotamente Operada e Estabilizada para Canhão 30 mm (TORC 

30), o Reparo de Metralhadora Automatizado X (REMAX) - desenvolvidos em parceria 

com a empresa Ares; dentre outros projetos também desenvolvidos pelo sistema da 

parcerias com outras empresas.  

Neste trabalho serão abordadas duas empresas específicas Avibras com o Foguete 

Guiado (SS 40 G) e o Míssil Tático de Cruzeiro (TM 300); e com a Ares com o Reparo 

de Metralhadora Automatizado X (REMAX) e a Torre Operada Remotamente e 

Estabilizada para Canhão 30 mm (TORC30).  

A Avibras foi fundada por um grupo de Engenheiros do ITA, dentre eles o 

Engenheiro João Verdi Carvalho Leite, seu principal fundador e se tornou pioneira no 

setor Aeroespacial no Brasil. Seus primeiros projetos foram os aviões Alvorada e o 

Falcão, que foi a primeira aeronave fabricada em São José dos Campos-SP, já com 

material composto, que era um avanço tecnológico mundial na época. 

Figura 2 - Avibras 

 
Fonte: O AUTOR, 2018. 
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A empresa tem sede em São José dos Campos e amplas instalações industriais no 

Vale do Paraíba (Jacareí e Lorena), coração do principal parque tecnológico e 

aeronáutico do Brasil, a AVIBRAS destaca-se pela produção do Sistema ASTROS 

(ARTILLERY SATURATION ROCKET SYSTEM) 2020 (nova geração do Sistema 

ASTROS - produto de maior sucesso), capaz de lançar mísseis de cruzeiro e foguetes 

guiados, atualmente em desenvolvimento na empresa.  

Ela está presente nos mercados nacional e internacional, a Avibras também se 

destaca no desenvolvimento e na industrialização de diferentes motores foguetes para a 

Marinha do Brasil e para a Força Aérea Brasileira; sistemas fixos ou móveis de 

C4ISTAR (Comando, Controle, Comunicação, Computação, Inteligência, Vigilância, 

Aquisição de Alvo e Reconhecimento) e Aeronave Remotamente Pilotada (ARP) - o 

Falcão.  

A Avibras e o Exército brasileiro são grandes parceiros. Atualmente, se mantém 

um Oficial de Ligação em caráter permanente e uma Comissão de Absorção de 

Conhecimento e Transferência de Tecnologia na Avibras (CACTT-AV), composta por 

quatro oficiais do QEM, indicados pelo CTEx, que se dedicam exclusivamente aos 

projetos de desenvolvimento do foguete guiado (SS 40G) e do míssil tático de cruzeiro 

(TM 300), além da participação ativa no desenvolvimento de projetos do Grupo de 

Mísseis e Foguetes do CTEx. Esses dois projetos gerarão conhecimento bélico-

científico de propriedade intelectual do EB, ao ponto que as vendas destes dois 

armamentos para outras nações deverão gerar pagamento de royalties.  

Os integrantes da CACTTAV acompanham os projetos e participam das 

atividades na empresa em tempo integral, dentro de suas áreas de especialidade. 

Diferentemente do que ocorria em outros projetos da Força em parceria com empresas 

da Base Industrial de Defesa, a ideia não era criar vagas para “estágio” na empresa, mas 

dar oportunidade aos engenheiros militares com conhecimentos e experiência na área 

missilística para aplicar seus conhecimentos e aumentar a capacitação técnica das 

equipes dos projetos na empresa. O Grupo de Mísseis e Foguetes do CTEx faz a 

verificação se os requisitos dos projetos estão sendo atingidos, orientando no 

direcionamento do projeto.  

O Foguete Guiado SS 40 G é uma nova munição em estágio de pesquisa e 

desenvolvimento, com o propósito de ser lançado a partir da plataforma do Sistema 

ASTROS em uso pelo Exército brasileiro, que tem capacidade de lançamento desta 

http://ompv.eceme.eb.mil.br/sistemas-belicos-e-simulacao/65-areas-tematicas/sistemas-belicos-e-simulacao/297-sistemas-de-armas-desenvolvidos-no-brasil-remax-torc30-ss-40-g-e-tm-300
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munição específica garantindo maior precisão nos fogos de profundidade, maior 

diversificação de alvos a serem batidos e maior flexibilidade de manobra.  

O SS 40 G foi concebido a partir dos foguetes convencionais, que contam com 

cálculo de tiro para trajetória balística. O Foguete recebe também as coordenadas do 

alvo e utiliza sistemas de atuação com jatos laterais durante a fase propulsada e de 

superfícies aerodinâmicas móveis, na configuração denominada “canard” (atuação de 

jatos laterais na fase propulsada e empenas dianteiras), durante a fase de mergulho para 

o alvo. Tais características contribuem para a redução do Círculo de Erro Provável 

(CEP) e, portanto, diminuindo a área batida e aumentando a saturação na área batida por 

uma rajada.  

Para isso, cada foguete sai da lançadora com a trajetória padrão na memória e, por 

meio de sensores inerciais (INS) e GPS, compara a posição que se encontra com a 

posição desejada. Depois da comparação, os atuadores agem para colocar o foguete na 

trajetória padrão. Essa atuação reduz em 75% a dispersão do foguete (AEB para 

disparos a mais de 30 Km na ordem de 0,5 Km²).  

Da mesma forma que o Foguete Guiado SS 40 G, o Míssil Tático de Cruzeiro TM 

300 ainda está em estágio de pesquisa e desenvolvimento, para ser lançado a partir da 

plataforma do Sistema ASTROS. O míssil foi concebido para levar 200 kg de carga 

bélica convencional a uma distância de até 300 km com precisão em Círculo de Erro 

Provável (CEP) menor ou igual a 30 m, e produzindo o mínimo de dano colateral. O seu 

alcance é de 30 km a até 300 km, com navegação, guiamento e controle via software no 

Computador de Bordo (CDB), a partir de dados adquiridos por sensores GPS/INS e 

Rádio Altímetro e com carga bélica Alto-Explosiva (HE) ou múltipla com submunições 

(MW).  

O Míssil Tático é de emprego estratégico, contra alvos compensadores da Força 

oponente a até 300 km de alcance, tais como instalações logísticas, sistemas de C4I 

(instalações contendo centros de Comando, Controle, Comunicações, Computação e 

Inteligência), bases aéreas, aeródromos, instalações das forças de reserva, 

infraestruturas críticas (refinarias, pontes, entroncamentos rodoviários e ferroviários), 

alvos secundários no decorrer das ações (sistemas de defesa antiaérea e de artilharia tais 

como baterias de canhões e mísseis, concentração de tropas e de carros de combate em 

manobra, dentre outros), navios inimigos na defesa de litoral, etc, conferindo ao 

Exército brasileiro uma maior capacidade de dissuasão extrarregional. 
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Figura 3 - Míssil Tático de Cruzeiro 

 
Fonte: O AUTOR, 2018. 

Os projetos do foguete e do míssil funcionam como estímulo à inovação e à 

produção nacional de meios tecnologicamente avançados. Ou seja, têm o viés de 

promover efetividade da capacidade de defesa e de impulsionar a competitividade da 

indústria nacional nos mercados interno e externo, contribuindo para o desenvolvimento 

econômico e social do Brasil.  

A ARES Aeroespacial e Defesa S.A. é uma empresa brasileira com mais de 45 

anos de atuação no país, servindo com excelência às Forças Armadas brasileiras, 

fornecendo soluções tecnológicas em equipamentos e sistemas customizados. Ela atua 

desde o desenvolvimento, projeto e fabricação do produto até o suporte logístico no 

cliente. Ao longo de sua história cooperara no desenvolvimento de novas tecnologias e 

soluções em conjunto com as forças armadas, centros de pesquisa e universidades. 

Figura 4 - Distribuição das empresas do Grupo Elbit no mundo 

 
Fonte: O AUTOR, 2018. 
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Desde 2010, a empresa é parte do grupo Elbit Systems - uma das líderes mundiais 

no fornecimento de sistemas de Defesa - passando a garantir o aumento da oferta de 

novas tecnologias para uso militar e, consequentemente, contribuindo para o 

desenvolvimento nacional.  

Atualmente, a empresa concentra suas atividades no planejamento, projeto, 

desenvolvimento, fabricação, integração, manutenção e comercialização de produtos em 

três principais linhas de negócios: estações de armas, sistemas navais, ópticos e eletro-

ópticos. Dentre estes, dois projetos são de relevância para Força Terrestre, o REMAX e 

a TORC30.  

A parceria no desenvolvimento se iniciou tendo em vista que, as viaturas 

blindadas de transporte de pessoal (VBTP) do Exército brasileiro utilizam 

metralhadoras calibre .50" (12,7 mm) ou 7,62 mm como armamento principal ou 

secundário. O emprego destes armamentos nessas viaturas é realizado de modo manual 

e sem proteção para o atirador deixando-o vulnerável, durante a realização do tiro, uma 

vez que o mesmo deve posicionar-se atrás da arma para a realização da pontaria e 

disparo.  

O REMAX é uma estação de armas remotamente controlada giro estabilizada para 

metralhadoras 12,7 mm e 7,62 mm que foi desenvolvida a partir dos requisitos do 

Exército Brasileiro por meio de uma parceria da ARES com o CTEx, sendo responsável 

pela gerência técnica da P&D do projeto. Trata-se de um projeto ambicioso iniciado em 

2006 com a promessa de desenvolvimento da primeira estação de armas 100% nacional. 

Figura 5 - Reparo de Metralhadora Automatizado X (REMAX) 

 
Fonte: O AUTOR, 2018. 

Segundo Eifler (2012), o REMAX pode ser definido como: 

“Reparo de Metralhadora Automatizado X (REMAX) é um 

sistema de armas, constituído basicamente de um reparo de 
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metralhadora com acionamento elétrico e controlado remotamente por 

um operador localizado dentro de uma viatura blindada sobre rodas - 

leve (4x4), média (6x6) ou pesada (8x8) - ou sobre lagartas (M113). O 

sistema pode ser equipado com metralhadora “Browning” calibre .50” 

M2 HB ou metralhadora “MAG” calibre 7,62 mm, que são 

intercambiáveis e podem ser substituídos no campo pelo operador 

dependendo do perfil da missão” (EIFLER, 2012). 

 

Em 08 de agosto de 2016, foi aprovada pelo Departamento de Ciência e 

Tecnologia do Exército Brasileiro, a Portaria nº 057 que trata sobre a Diretriz Técnica 

para uso do Lote Piloto do Reparo de Metralhadora Automatizado X (REMAX) versão 

3, em caráter experimental.  

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) concedeu o registro da 

marca mista "REMAX" (nº do processo: 907004148), conforme publicação realizada, 

em 12 de julho do corrente ano, na Revista da Propriedade Industrial (RPI) nº 2375.  

De acordo com o Extrato de Inexigibilidade de Licitação Nº 27/2016 UASG 

160069, publicado na edição de 28 de dezembro de 2016, do Diário Oficial da União 

(DOU), que o Comando Logístico do Exército Brasileiro está adquirindo 215 unidades 

do Sistema de Armas REMAX da empresa ARES Aeroespacial & Defesa S.A.  

A concepção do REMAX permitiu a integração do sistema, por meio de interfaces 

mecânicas e elétricas customizadas, em viaturas blindadas de diversos tipos, como no 

caso do URUTU - plataforma empregada para a P&D e avaliação do sistema - e da 

VBTP-MR GUARANI. Esse conceito possibilitou que o sistema atualmente seja 

integrado, aumentando a capacidade de emprego dessa viatura e demonstrando a 

facilidade de integração do sistema em plataformas veiculares blindadas.  

A REMAX possui as seguintes características: capacidade para armamentos 

Metralhadoras .50” e Metralhadoras 7,62 mm; 4 (quatro) lançadores de granadas 

fumígenas; alcance da elevação -20º a + 45º; estabilização 2 (dois) eixos 

(azimute/elevação); câmera de visão diurna com sensor CCD colorido; câmera termal 

Sensor tipo térmico, não refrigerado; monitor “Display” (LCD) de 10.4”; peso máximo 

250 kgf; altura máxima 876 mm; e suprimento de força 24 V DC.  

A Torre Operada Remotamente e Estabilizada para Canhão 30 mm (TORC30) foi 

projetada para ser utilizada em viaturas blindadas sobre rodas ou lagartas. Possui as 

seguintes funcionalidades: suportar um canhão calibre 30 mm; permitir a pontaria em 

elevação e azimute do canhão; possibilitar a observação, reconhecimento e identificação 

de alvos durante o dia e a noite e realizar o tiro em movimento. A operação do sistema é 

realizada do interior da viatura por meio de comandos eletrônicos. 

http://ompv.eceme.eb.mil.br/sistemas-belicos-e-simulacao/65-areas-tematicas/sistemas-belicos-e-simulacao/297-sistemas-de-armas-desenvolvidos-no-brasil-remax-torc30-ss-40-g-e-tm-300
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Figura 6 - TORC30 

 
Fonte: O AUTOR, 2018. 

A TORC30 equipará a viatura GUARANI do Exército brasileiro e será empregada 

contra alvos terrestres e aéreos, utilizando o canhão 30 mm com kit ABM (Air Burst 

Munition).  

A Torre possui um perfil baixo, armada com um canhão automático de 30mm e 

dotada de uma metralhadora coaxial de calibre 7,62mm e lançadores de granadas 

fumígenas, com acesso interno da torre para municiamento e manutenção, conferindo 

maior segurança à tripulação. Ela possui dois sistemas autônomos de observação diurna 

e noturna, sendo um para o comandante e outro para o atirador.  

O seu sistema computadorizado de direção e controle de tiro, permiti disparos de 

alta precisão durante movimento (contínuo, rajada ou intermitente), com uma cadência 

de disparo até 600 tiros/ minuto. Ela possui proteção de blindagem modular OTAN 

padrão STANAG 4569 - nível 2, expansível até nível 4, distribuída em toda a torre 

incluindo os sistemas de observação. Além de possuir alerta a laser contra ameaças 

externas e um sistema de acompanhamento automático de alvos.  

Hoje, o REMAX e a TORC30 são uma realidade no Exército brasileiro. A 

REMAX já equipa as primeiras unidades da viatura blindada sobre rodas média VBTP-

MR 6X6 Guarani e em breve equipará às futuras viaturas de reconhecimento 4x4 da 

Força Terrestre.  

 

3. Conclusão  

As parcerias para desenvolvimento de sistemas e de material de emprego militar, 

particularmente na pesquisa e no apoio ao desenvolvimento de armamentos são de 

grande relevância, pois por meio do apoio do Exército brasileiro as lacunas de 
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capacidades são e serão desenvolvidas, facilitando o processo de obtenção de produtos e 

de tecnologias sensíveis.  

O CTEx vem apoiando o trabalho de pesquisa e desenvolvimento de armamentos 

com as empresas Avibras e Ares, dentre outras, tendo registrado resultados de sucesso, 

como o Foguete Guiado, o Míssil Tático de Cruzeiro, a Torre Operada Remotamente e 

Estabilizada para Canhão 30 mm e o Reparo de Metralhadora Automatizado X, deste 

modo, contribuindo para gerar produtos inovadores e com alta aplicabilidade pela Força 

Terrestre.  

A Avibras vem desenvolvendo, junto com o CTEx, o Foguete Guiado (SS 40 G) e 

o Míssil Tático de Cruzeiro (TM 300), levando o Brasil a um novo patamar no estudo 

da missilística e no desenvolvimento de produtos que poucos países dominam o 

conhecimento técnico, gerando uma capacidade de dissuasão extrarregional.  

No caso da Ares, que desenvolveu também em parceria com o CTEx, o REMAX 

e a TORC30, contribuíram para dominar o Sistema de Armas Remotamente 

Controlados, que podem ser acoplados em qualquer tipo de viatura operacional, 

particularmente na nova família de blindados (GURANI). Desta forma, aumentando a 

capacidade de preservar a vida dos militares, que podem usar este armamento estando 

no interior das viaturas.  

Os sistemas de armas abordados estão em fase final de desenvolvimento e/ ou 

aquisição pelo Exército brasileiro, levando a crer que em breve estes sistemas 

funcionarão plenamente e gerando capacidades operativas para a Força Terrestre atuar 

nos mais diversos ambientes operacionais.  

Por fim, com este esforço para contribuir com o desenvolvimento destes produtos, 

que atendem aos conceitos de letalidade seletiva e de proteção, o Exército brasileiro 

implementa um modelo de relacionamento que interage com os seguimentos civil 

(empresas nacionais) e militar (outras forças), por meio de um programa de pesquisa, 

desenvolvimento, inovação e produção de sistemas autóctones. Deste modo, gerando 

capacidades para a Força, empregos diretos e indiretos e diminuindo o “gape” 

tecnológico de materiais de emprego militar. 
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1. Introdução  

O Exército Brasileiro (EB) está trabalhando para gerar forças com base no 

planejamento baseado em capacidades (PBC). Cada capacidade deve ser adequada para 

fazer frente as ameaças visualizadas no estudo dos cenários prospectivos e deve atender 

a todos os seus fatores determinantes: Doutrina, Organização, Adestramento, Material, 

Educação, Pessoal e Infraestrutura (DOAMEPI).  

Em consonância com o PBC, o Estado-Maior do Exército (EME) planejou a 

rearticulação e reestruturação da Artilharia de Campanha (Art Cmp), ação estratégica 

interligada com a estratégia de ampliação da capacidade operacional e o objetivo 

Estratégico do Exército de contribuir com a dissuasão extrarregional4.  

A Proposta de Compreensão das Operações do Sistema de Artilharia de 

Campanha (SAC), elaborada pelo Comando de Artilharia do Exército (Cmdo Art Ex) e 

encaminhada ao EME, trouxe como consequência a aprovação da COMOP nº 07/2016 – 

o SISTEMA DE ARTILHARIA DE CAMPANHA, base utilizada pelo Grupo de 

Trabalho (GT) designado pelo EME para elaborar a documentação referente à 

Formulação Conceitual dos Sistemas de Apoio de Fogo da Artilharia de Campanha, 

trabalho que antecedeu ao Subprograma de Iniciação do SAC. 

A reestruturação da Artilharia de Campanha, inserida no Subprograma Sistema de 

Artilharia de Campanha (SAC), do Programa Estratégico do Exército Obtenção da 

Capacidade Operacional Plena (Prg EE OCOP), tem sua coordenação a cargo do 

Comando da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército (AD/1).  

 
 Artigo originalmente publicado no dia 16 de maio de 2018 no site do OMPV. 
1 Tenente-Coronel do Exército Brasileiro. 
2 Coronel do Exército Brasileiro. 
3 Major do Exército Brasileiro. 
4 Alinhamento estratégico obtido pela interligação dos Objetivos Estratégicos do Exército com as 

Estratégias e Ações Estratégicas correspondentes (Plano Estratégico do Exército 2016-2019/3ª Edição, 

integrante da Sistemática de Planejamento do Exército). 
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O subprograma SAC busca a reestruturação dos diferentes subsistemas do SAC, 

de modo a permitir apoiar às operações conduzidas pela Força Terrestre (F Ter), por 

intermédio da aplicação de fogos adequados, de forma rápida, precisa e oportuna. 

Especificamente quanto ao subsistema Linha de Fogo, busca dotá-lo de sistemas e 

materiais que proporcionem efetividade ao apoio de fogo para as demandas do combate 

moderno e de adequada mobilidade tática para o atendimento de missões de tiro em 

proveito dos elementos apoiados. 

Os estudos levaram a uma proposta de reestruturação do SAC, consubstanciado 

no Projeto Conceitual desse sistema, que tem como objetivo precípuo de realizar a 

transformação e a modernização da Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro, de 

tal forma que ela obtenha a capacidade operacional compatível com as necessidades 

impostas pela Força Terrestre, constantes do Planejamento Estratégico do Exército 

(PEEx). Dessa forma, o projeto busca fornecer novas capacidades ao Sistema 

Operacional de Apoio de Fogo e, por consequência, para a Função de Combate Fogos 

do Exército Brasileiro.  

Contemplando os diferentes Subsistemas do SAC (Linha de Fogo, Observação, 

Topografia, Busca de Alvos, Meteorologia, Logística, Comunicações e Direção de Tiro 

e Coordenação de Fogos), o projeto conceitual considera que a transformação dos meios 

de lançamento, elemento que consolida e materializa o cumprimento da missão pelo 

SAC, é necessária para proporcionar efetividade ao apoio prestado e permitir maior 

possibilidade de emprego descentralizado no atendimento de missões específicas, 

alterando até mesmo o próprio conceito de unidade de tiro. Em suma, a Linha de Fogo 

pode ser considerada o CORE do SAC, no qual os outros subsistemas nela orbitam para 

o seu funcionamento. 

Atualmente, as unidades e subunidades de Art Cmp brasileira são dotadas de 

obuseiros, morteiros e foguetes. Ainda, estão sendo desenvolvidos pela empresa 

brasileira Avibrás o míssil tático de cruzeiro e o foguete guiado, que dotarão os Grupos 

de Mísseis e Foguetes que estarão subordinados ao Cmdo Art Ex, em Formosa-GO. A 

disponibilização desses meios permite se obter flexibilidade, adaptabilidade, 

modularidade, elasticidade e sustentabilidade (FAMES) no campo de batalha.  

De forma prática, atualmente o subprograma SAC tem como ação concreta o 

Projeto de Implantação das Viaturas Blindadas de Combate Obus Autopropulsada 

(VBCOAP) M109 A5+ BR, que objetiva contemplar os Grupos de Artilharia de 

Campanha (GAC) das Brigadas Blindadas (Bda Bld), 3º e 5º GAC AP, com essa versão 
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mais moderna. Esse projeto prevê a volta ao estado de novo das VBCOAP M109 A5, e 

a sua transformação para a versão A5+ BR, com o recebimento de equipamentos 

eletrônicos de navegação e direção de tiro.  

Além dessas viaturas, da denominada Fase I, estão sendo recebidas, por doação, 

outras VBCOAP M109 A5, que atenderão, prioritariamente, aos GAC das Artilharias 

Divisionárias (GAC/AD), constituindo-se na Fase II desse mesmo projeto. Atualmente, 

para essa fase, está prevista somente a revitalização das VBCOAP M109 A5, que 

permanecerão nessa mesma versão.  

Para os demais Grupos da Artilharia de Campanha brasileira, seguindo os 

pressupostos de proporcionar maior precisão e letalidade ao sistema, visualiza-se a 

substituição dos atuais obuseiros autorrebocados de 105 e de 155 mm, bem como dos 

morteiros de 120 mm por materiais autorrebocados e/ou autopropulsados sobre rodas 

mais modernos e com um ciclo de vida adequado às necessidades da Força Terrestre.  

A adoção de determinados meios de lançamento de 155 mm, como tendência 

mundial fortemente consolidada, provocará sensível alteração na Artilharia de 

Campanha. O impacto dessa mudança não pode e nem deve ser subestimado, tendo em 

vista a letalidade e eficiência do calibre apresentado. O presente trabalho pretende 

abordar a reestruturação do sistema de Artilharia de Campanha, com enfoque na 

implantação das VBCOAP M109 A5 e M109 A5+ BR, de 155 mm. 

 

2. Desenvolvimento  

Para a Artilharia brasileira, a história de seus blindados teve início efetivo com o 

recebimento das VBCOAP M108, de 105 mm, por volta do ano de 1977. Esses 

obuseiros, em um total de 72 (setenta e duas) viaturas, destinaram-se a dotar os GAC 

das Brigadas Blindadas, 3º GAC AP (Santa Maria-RS) e 5º GAC AP (Curitiba-PR), e o 

22º GAC AP (Uruguaiana-RS), orgânico da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (2ª 

Bda C Mec). Além das viaturas distribuídas a essas Unidades de Artilharia, temos 

VBCOAP M108 na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), Rio de Janeiro-RJ, 

e no Centro de Instrução de Blindados (CI Bld), Santa Maria-RS. 

No ano de 2000, o Exército Brasileiro (EB) recebeu 37 (trinta e sete) VBCOAP 

M109 A3, que foram distribuídas para o 15º GAC AP (Lapa-PR), 16º GAC AP (São 

Leopoldo-RS) e 29º GAC AP (Cruz Alta-RS), em número de 12 (doze) para cada um 
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desses GAC/AD, e mais uma viatura para a AMAN, no Rio de Janeiro-RJ, hoje no CI 

Bld, em Santa Maria-RS. 

A partir de 2010, foi solicitada ao Governo dos Estados Unidos da América 

(EUA) a disponibilização de VBCOAP M109 A5, como Artigo de Defesa Excedente - 

EDA (Excess Defense Articles), em princípio para mobiliar os GAC/AD. As atuais 

VBCOAP M109 A3 seriam destinados para os GAC orgânicos das Bda Bld, 3º GAC 

AP e 5º GAC AP, então dotados das VBCOAP M108 de 105 mm, que seriam 

desativados posteriormente. Para o 22º GAC AP, que também é dotado de M108 e apoia 

a 2ª Bda C Mec, não foi definido nessa oportunidade o futuro meio de lançamento a ser 

adotado.  

Em 2012, o EME decidiu pela aquisição, manutenção e transporte de 36 (trinta e 

seis) obuseiros M109 A5, na sua versão A5+, para atender, não mais os GAC/AD (15º 

GAC AP, 16º GAC AP e 29º GAC AP), mas sim aos GAC orgânicos das Bda Bld (3º 

GAC AP e 5º GAC AP), dentro do contexto de modernização das Bda Bld.  

Em 2014, o Exército Brasileiro firmou com o Governo dos EUA Carta de Oferta e 

Aceitação (LOA) para o programa de revitalização das VBCOAP M109 A5+ BR, ao 

custo aproximado de US$ 60 milhões, contemplando a revitalização e modernização de 

apenas 32 (trinta e duas) VBCOAP M109 A5 das 40 (quarenta) recebidas por doação. 

As outras 08 (oito) Vtr Bld viriam no estado, sendo 02 (duas) para serem transformadas 

em treinadores de guarnição e as outras 06 (meia dúzia) utilizadas para o 

reaproveitamento de suas peças (não seriam revitalizadas/ modernizadas).  

Em setembro de 2016, foi adjudicado contrato do Programa de Vendas Militares 

Estrangeiras (Foreign Military Sales contract) à empresa BAE Systems Land & 

Armaments LP, sediada em York, nos Estados Unidos da América, para a modernização 

e revitalização de 32 (trinta e duas) VBCOAP M109A5, ao preço final de US$ 54 

milhões.  

A BAE Systems é uma empresa norte-americana, que oferece soluções avançadas 

em equipamentos de defesa, aeroespaciais e de segurança. Ela projeta, fabrica, atualiza e 

provê suporte a veículos de combate, além de fabricar munições e fornecer sistemas de 

artilharia e lançadores de mísseis.  

O Foreign Military Sales possibilita ao governo dos EUA e um governo 

estrangeiro entrarem em um acordo de governo a governo, firmando carta de oferta e 

Aceitação, “Letter of Offer and Acceptance” (LOA) em inglês. O FMS é realizado com 

países que são autorizados a participar de "cases" (espécie de contrato) como 
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mecanismo para adquirir serviços ou materiais, por meio de um depósito em um fundo 

de investimento ou de crédito apropriado e aprovado para financiar serviços. O FMS é 

considerado uma ferramenta fundamental da política externa dos EUA.  

Na execução da Fase I do projeto de modernização, além das VBCOAP M109 A5 

retornarem ao estado de novas, receberão radares de medição de velocidade inicial (V0) 

e bloqueador remoto do tubo, ambos originais da versão A6, equipamentos de 

navegação inercial, GPS e Sistema Digital de Direção de Tiro, que possibilitarão a 

automação de procedimentos e a integração com cartas digitais em tempo real, e rádios 

digitais da empresa Harris (Falcon III) e Intercomunicadores SOTAS da empresa 

Thales, que darão a essas viaturas o símbolo “+” e a denominação VBCOAP M109 A5+ 

BR. Além dessas características, a Fase I prevê a aquisição de Treinadores de Guarnição 

e Munição. Esses obuseiros modernizados nos EUA têm a previsão de chegada ao 

Brasil em março de 2019. 

Figura 1 - Modernização da VBCOAP M109 A5+ BR 

 
Fonte: O AUTOR, 2018. 

Recentemente, ficou decidido que o Sistema Gênesis V, em desenvolvimento pela 

empresa brasileira IMBEL, será o Sistema Digital de Artilharia de Campanha 

(SISDAC) a dotar os Obuseiros M109 A5+ BR. Os acertos para a integração desse 

sistema entre a IMBEL (fabricante do Gênesis V), a BAE Systems (detentora do contrato 

de modernização), e a Kearfott (empresa fabricante do sistema de navegação inercial a 

ser integrado ao Gênesis) estão em andamento.  

A configuração de software proposta ao EME, DCT e COLOG pelo Cmdo Art Ex 

para o Sistema Gênesis V considera o GAC/Bda quaternário (4 Bia O a 6 Peças cada) 
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com 5 O Lig (do Cmdo Bda, dos 2 BIB e 2 RCC), 1 S3/GAC, 4 O Rec (1 por SU), 1 

Adj S2 (5 TOL) e 17 OA (4 por BIB e por RCC e 1 para o Esqd C Mec).  

Entretanto, para fins de aquisição, foram reduzidos os componentes a serem 

adquiridos, não se deixando de considerar as necessidades de adestramento dos GAC 

AP, com suas quatro baterias a quatro peças cada, e das Bda Bld com suas peças de 

manobra que normalmente executam o PAB/PAA GU com todas as suas OM, mesmo 

que com apenas 1 ou 2 SU por OM.  

Os componentes que farão parte da configuração do Sistema Gênesis V por 

GAC/Bda Bld são 14 (catorze) Terminais de Observação e Ligação (TOL) para OA (9), 

O Rec (4) e Adj S2 (1), 06 (meia dúzia) Computadores Táticos (COTAT) para os O Lig 

Bda/Btl (5) e C Tir/GAC (1), 04 (quatro) Computadores Portáteis de Direção de Tiro 

(CPDT) para os CLF (4) e 16 (dezesseis) Terminais de Visualização de Peça (TVP) 

para as VBCOAP M109 A5+ BR (16). 

Figura 2 - Sistema Gênesis IV, para GAC ternários 

 
Fonte: O AUTOR, 2018. 

Além da modernização em si, a BAE Systems vai garantir, também, o 

fornecimento de peças de reposição e treinamento, bem como apoio para o recebimento 

e suporte de serviço de campo após as entregas. Ela transferirá tecnologia e 

conhecimento à indústria local, bem como adaptará soluções para as necessidades 

brasileiras.  

O contrato estabelecido com a BAE Systems, além de atender as especificações do 

Exército Brasileiro para modernizar os 32 (trinta e dois) obuseiros M 109 A5, 

transformando-os em M109 A5+ BR, proporcionará uma melhoria no tempo de resposta 
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entre o recebimento de missão e o disparo em mais de 80% sobre as variantes 

anteriores.  

A incorporação de um medidor da velocidade inicial do tubo, proporcionará maior 

precisão ao tiro. As novas tecnologias agregadas acarretarão uma maior rapidez para 

entrada em posição e execução do tiro. O maior alcance do armamento principal é uma 

das características que mais impressionam no M109 A5+ BR. Esse alcance está 

relacionado às características do tubo M284, que possibilita um alcance máximo de 23,5 

km com munição convencional, 30 km com munição assistida ou até 40 km com a 

munição Excalibur, o que representa uma diferença significativa em relação ao 

M109A3 que, mesmo com munição assistida (em princípio não se sabe de resultado do 

uso da munição Excalibur em seu alcance máximo nesse tubo), alcança apenas em torno 

de 24 km.  

A tabela abaixo possibilita a visualização das vantagens futuras do M109 A5 e 

A5+ BR em relação ao material hoje em uso na Artilharia brasileira: 

Figura 3 - Tabela Comparativa entre as VBCOAP 

Características M108 

105 mm 

M109 A3 

155 mm 

M109 A5 e A5+ BR 155 

mm 

Fabricação EUA EUA EUA 

Projeto 1962 1980 1998 

Tubo 22 cal 39 cal 39 cal 

 

Alcance 

Máximo 

Normal 11,1 km 18 km 22 km 

Estendido - 23,5 km 30 km 

Excalibur - ? 40 km 

Carregamento Manual Manual Semiautomático 

 

Cadência 

Tiro 

Máxima 10 TPM 4 TPM 6 TPM 

Mínima 3 TPM 1 TPM 3 TPM 

Setor de Tiro 6400” 6400” 6400” 

Elevação Máxima 1344” 1350” 1350” 

Peso 21.500 Kg 24.850 Kg 27.550 Kg 

Fonte: O AUTOR, 2018. 

O termo “munição assistida” é utilizado para designar projetis de artilharia que 

utilizam, em sua parte posterior, a colocação de uma seção adicional, a qual queima 

durante o trajeto da munição até o alvo. Os gases da queima, ao diminuírem a diferença 

entre as pressões das partes anterior e posterior do projetil, diminuem a força de arrasto, 

aumentando o alcance e melhorando a precisão do tiro.  
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A munição M982 Excalibur é um projetil de artilharia guiado de longo alcance, de 

155 mm, desenvolvido pela empresa Raytheon e pela BAE Systems. É guiada por GPS, 

sendo capaz de ser usada em situações de apoio próximo de tropas amigas ou em 

situações em que os alvos podem estar proibitivamente próximos a civis para serem 

atacados com fogo de artilharia não guiado.  

As duas VBCOAP M109 A5 destinadas à transformação em Viatura Treinadora 

de Guarnição, pelo Parque Regional de Manutenção da 5ª Região Militar (Pq R Mnt/ 5), 

em Curitiba-PR, foram entregues aos 3º GAC AP e 5º GAC AP, conforme previsto. 

Essa preparação é de certa forma limitada, não possibilitando o treinamento da 

guarnição na preparação e no emprego dos diferentes tipos de munição, da mesma 

forma que não comporta os elementos digitais de C² e de Direção de Tiro. 

Figura 4 - Pavilhão da Seç  Instr de Bld do 5º GAC AP e atual Vtr Treinadora de Gu 

 
Fonte: O AUTOR, 2018. 

Assim, está sendo estudada, pela Diretoria de Material (D Mat), a viabilidade de 

aquisição de meio auxiliar de instrução - Treinador de Guarnição da empresa holandesa 

Van Halteren Metaal (Howitzer Crew Trainer - HCT), dispositivo que permitirá o 

treinamento de guarnições mediante sua instalação em VBCOAP M109 A5. Esse 

sistema HCT é composto, além da VBCOAP M109 A5, de um tubo do armamento 

simulado, de munições de manejo e de um contêiner de transporte com a Estação de 

Operação do Instrutor, de controle do sistema e pacote hidráulico. 
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Figura 5 - Treinador de Gu da empresa Van Halteren Metaal (Howitzer Crew Trainer) 

 
Fonte: O AUTOR, 2018. 

A modernização das 32 (trinta e duas) VBCOAP M109 A5 para a versão M109 

A5+ BR representa a primeira fase do projeto de implantação desses obuseiros. Com 

chegada prevista para março de 2019, esses obuseiros vão mobiliar os 3° GAC AP e 5° 

GAC AP, grupos de constituição quaternária, com quatro peças em cada subunidade (16 

VBCOAP M109 A5+ BR por GAC), substituindo os M108 105 mm, atuais 

responsáveis pelo apoio de fogo das Brigadas Blindadas brasileiras. As atuais VBCOAP 

M108 desses GAC, que estiverem em melhores condições, serão distribuídas ao 22° 

GAC AP visando a aumentar a sua disponibilidade de obuseiros, até que o mesmo 

receba novos meios, oportunidade em que essas viaturas serão desfazidas, conforme 

previsto em portaria aprovada pelo EME, ainda a ser regulada pelo Comando Logístico 

do Exército Brasileiro.  

Para receber o novo material, os GAC/Bda Bld têm sofrido modificações, como o 

planejamento para a construção ou a construção de novos pavilhões, a incorporação de 

mais uma bateria de obuses, o aumentando seu efetivo e a capacitação de seu pessoal.  

Em 2016, o EB manifestou interesse em receber mais 60 (sessenta) VBCOAP 

M109 A5, por intermédio de carta de solicitação. Em 2017, foi autorizado o 

adiantamento para o pagamento de recursos financeiros necessários ao fornecimento, 

por doação, dessas viaturas e respectivos serviços de embalagem, acondicionamento e 

manuseio, bem como a assinatura da carta de aceitação e oferta desses meios.  

Dessas 60 (sessenta) viaturas, 4 (quatro) completas já se encontram no Brasil, 

tendo 2 (duas) delas realizado tiro operacional, em Três Barras-SC, em abril de 2018. 

As demais 56 (cinquenta e seis) VBCOAP M109 A5 estão previstas para chegarem ao 

Brasil no mês de junho do corrente. Diferente das primeiras quatro que já se encontram 
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no Brasil, essas viaturas virão sem o tubo (todas) e algumas sem reparo (50 delas), 

sendo que todas serão transportadas para o Pq R Mnt/5, onde serão desmontadas para 

levantamento das peças necessárias para a sua revitalização.  

Essas VBCOAP M109 A5 estão inseridas na denominada Fase II do Projeto 

VBCOAP M109 A5+ BR, e serão revitalizadas no Brasil, no Pq R Mnt/5, não tendo 

atualmente previsão de transformação para a versão mais moderna (+ BR). A 

 previsão é de que dessas 60 (sessenta) VBCOAP M109 A5, da denominada Fase 

II do Projeto VBCOAP M109 A5+ BR, 36 (trinta e seis) sejam revitalizadas, mantendo 

a sua versão A5 (somente voltarão ao estado de novas), sendo posteriormente 

distribuídas aos GAC das Artilharias Divisionárias, ou seja, ao 15º GAC AP (Lapa-PR), 

29º GAC AP (Cruz Alta - RS) e a mais um GAC, a ser transformado em AP no lugar do 

16º GAC AP que, oportunamente, será transformado em Grupo de Mísseis e Foguetes 

(GMF). Existe estudo, elaborado pelo Cmdo Art Ex e aprovado pelo Comandante 

Militar do Sul, que prevê a possibilidade desse futuro terceiro GAC/AD ser o 27º GAC 

(Ijuí - RS) ou o 13º GAC (Cachoeira do Sul-RS). Dentro do possível, também serão 

distribuídas VBCOAP M109 revitalizadas para a AMAN e para a Escola de Sargento 

das Armas (ESA). O restante das viaturas (24) deverá se tornar material de reposição 

nos parques regionais de manutenção.  

Com a incorporação dessas VBCOAP M109 A5 aos GAC/AD, as VBCOAP 

M109 A3 desses Grupos, em melhor estado, serão distribuídas ao 22º GAC AP, 

tornando-se material de dotação dessa Unidade. As VBCOAP M108 de dotação atual 

dessa OM, serão recolhidas, completando-se o desfazimento das mesmas. Já os demais 

obuseiros M 109 A3 não distribuídos ao 22º GAC AP serão recolhidos.  

Além da doação das VBCOAP M109 A5, em 2017 foram selecionadas para 

doação 40 (quarenta) Viaturas Blindadas Especiais Remuniciadora (VBE Remn) 

M992A2, como Artigo de Defesa em Excesso (EDA, em inglês) através do programa 

FMS (Foreign Military Sales). A previsão de chegada dessas viaturas ao Brasil é para o 

ano de 2018. 
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Figura 6 - Viatura Blindada Especial Remuniciadora (VBE Remn) M992A2 

 
Fonte: O AUTOR, 2018. 

A VBE Remn M992A2 é um veículo de remuniciamento blindado com um 

transportador hidráulico para transferência de munição de uma única rodada e destina-se 

a acompanhar e municiar as VBCOAP M109 A5+ BR. 

Figura 7 - Características da VBE Remn M992A2 

 
Fonte: O AUTOR, 2018. 

Ainda, em outubro de 2015, foram doadas ao Brasil pelo Governo dos EUA 50 

(cinquenta) viaturas blindadas diversas, sendo 34 (trinta e quatro) Viaturas Blindadas 

Especiais Posto de Comando (VBE PC) M577A2, que também podem ser utilizados 

como Viatura Blindada de Transporte de Pessoal (VBTP), ambulância blindada ou 

transporte em geral, 12 (doze) VBTP M113 A2 e 4 (quatro) Viaturas Blindadas 

Especiais Socorro (VBE Soc) M88 A1. Das VBE PC M577A2 recebidas e recuperadas 

pelo Pq R Mnt/5, duas foram destinadas e entregues ao 3° GAC AP e duas ao 5º GAC 
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AP, ambos GAC Bda/ Bld. Dos GAC/ AD, o 15º GAC AP recebeu uma Viatura e o 29º 

GAC AP tem a previsão de receber também uma em 2018. 

Figura 8 - Viaturas Blindadas Especiais Posto de Comando (VBE PC) M577A2 

 
Fonte: O AUTOR, 2018. 

A BAE Systems também tem apoiado o trabalhando de modernização das VBTP 

M113B para M113A2 Mk1, nas instalações do Pq R Mnt/5, em Curitiba, nos últimos 

quatro anos, convertendo essas viaturas para a versão brasileira M113 BR. O projeto 

teve início em 2012, por meio de acordo internacional, via programa FMS, entre os 

Governos do Brasil e dos Estados Unidos da América, com a participação da empresa 

BAE Systems.  

O processo de modernização das VBTP M113 BR inclui o recebimento de outro 

conjunto de força e reforço na suspensão, além de alterações de sistemas e componentes 

que permitem suportar a potência adicional de cerca de 90cv, característica técnica 

desejável para acompanhar a Viatura Blindada de Combate Carro de Combate 

(VBCCC) Leopard 1A5 BR, em uma Força-Tarefa. O Projeto conta, ainda, com 

modificações no Sistema de Comunicações, através da adoção do equipamento rádio 

FALCON III e do Intercomunicador SOTAS.  

Essas viaturas destinam-se a mobiliar às Brigadas Blindadas e têm a previsão de 

distribuição de 06 (meia dúzia) para cada um dos 5 (cinco) GAC AP de Bda Bld (3º e 5º 

GAC AP) e de AD (15º, 16º e 29º GAC AP). 
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Figura 9 - Viatura Blindada de Transporte de Pessoal M113 BR 

 
Fonte: O AUTOR, 2018. 

As 4 (quatro) Viaturas Blindadas Especiais Socorro (VBE Soc) M88 A1 recebidas 

foram destinadas aos 4º e 5º Batalhão Logístico (4º e 5º B Log), em Santa Maria-RS e 

Curitiba-PR, respectivamente, ao 9º Batalhão de Manutenção (9º B Mnt) e ao 20º 

Regimento de Carros de Combate (20º RCB), ambos em Campo Grande-MS.  

 

3. Conclusão  

O subprograma Sistema Artilharia de Campanha visa a diminuir parcialmente as 

lacunas de capacidade existentes e dotar a F Ter de sistemas e materiais de emprego 

militar de artilharia que proporcionem as condições necessárias para atuar nas operações 

no amplo espectro e responder adequadamente às demandas atuais e futuras da 

sociedade brasileira.  

Ao observar o atual estágio de obsolescência da Artilharia de Campanha, parece 

viável, em uma primeira fase, optar pela adoção de materiais com ciclo de vida mais 

curto e de menor custo de operacionalização, particularmente pelo contrato via Foreign 

Military Sales, mas que preencham algumas importantes lacunas de capacidade, sem, no 

entanto, perder de vista o objetivo final da reestruturação.  

As VBCOAP M109A5+BR aumentarão significativamente a capacidade da 

artilharia do EB, incorporando novas tecnologias e proporcionando maior poder e 

rapidez no apoio de fogo das brigadas blindadas, possibilitando o desfazimento das 

VBCOAP M108 105mm, que tem data de fabricação da década de 1960, em uma 

primeira oportunidade, e, posteriormente, das VBCOAP M109 A3, de alto custo de 

manutenção, com peças e componentes que já estão fora da cadeia de suprimento.  
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As VBCOAP M109 A5 complementarão capacidades requeridas para as 

artilharias divisionárias. As viaturas excedentes serão direcionadas para os parques 

regionais de manutenção, onde serão utilizadas como peças de reposição e alguns serão 

convertidos em treinadores de guarnição.  

Além dessas viaturas, as unidades de artilharia contempladas com a mudança de 

material receberão a VBE Remun M992A2, que é vocacionada para transportar a 

munição das VBCOAP M109 A5+ BR e M109 A5. Também receberão as VBE PC 

M577A2 e VBTP M113BR, recém-recuperadas.  

Por fim, a reestruturação do sistema de artilharia de campanha de tubo com os 

obuseiros M109 A5 e A5+ BR caracteriza a primeira ação de modernização dos meios 

de artilharia de campanha no Subprograma SAC, que também atuará na substituição do 

material autorrebocado (AR M101 105 mm e AR M114 155 mm), visando a suprimir as 

lacunas de capacidade da Arma de Artilharia e da Força Terrestre, a médio prazo. 
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CONSCIÊNCIA SITUACIONAL E INTELIGÊNCIA MILITAR  

 
 

Dick Estevam Luconi Marques1 

 

 

O presente artigo tem por finalidade introduzir ao leitor o conceito de consciência 

situacional e algumas interações deste fundamento com a Inteligência Militar. Para tal, 

iniciamos utilizando o conceito de consciência situacional (Situational Awareness - SA), 

desenvolvido pelos estudos do Dr. Mica R. Endsley em seus artigos Toward a Theory of 

Situation Awareness in Dynamic Systems (Rumo a teoria da consciência situacional em 

sistemas dinâmicos) e Measurement of Situation Awareness in Dynamic Systems 

(Medição da consciência situacional em sistemas dinâmicos). 

Em sua obra, Endsley (2005) estrutura um modelo teórico e uma medição 

empírica da consciência situacional baseados em seu papel na tomada de decisão 

humana, uma das referências de consciência situacional utilizados na Doutrina Militar 

Terrestre e na inteligência militar terrestre do Exército Brasileiro. De acordo com o 

autor, consciência situacional (SA) é definida como sendo a percepção dos elementos do 

ambiente, a compreensão do seu significado e a projeção de seu estado no futuro 

próximo (ENDSLEY, 2005). 

Historicamente, as pesquisas em Situational Awareness - SA, desenvolveram-se 

muito próximas ao setor aeronáutico - tanto o civil quanto o militar - uma vez que os 

pilotos necessitam manter alto grau de interação com o meio onde operam, pois utilizam 

um sistema que, se falhar, pode ter graves consequências. Nota-se já no início da 

formação conceitual de Situational Awareness, a profunda interdependência desta com 

os meios tecnológicos e o encadeamento da percepção do indivíduo. 

O termo "consciência da situação(al)" (SA) foi adotado para descrever os 

processos de atenção, percepção e tomada de decisão, que juntos formam um modelo 

mental do piloto (ADAMS;TENNET; PEW, 1995). Hoje, SA é um dos tópicos de 

pesquisa mais proeminentes nos mais diversos campos, desde a inicial aviação até os 

meios empresariais e militares. 

A consciência situacional fornece a base primária para a tomada de decisão e para 

o desempenho subsequente na operação de sistemas complexos e dinâmicos. No seu 

nível mais baixo, o operador precisa perceber informações relevantes (no ambiente, 

 
 Artigo originalmente publicado no dia 05 de junho de 2018 no site do OMPV. 
1 Coronel do Exército Brasileiro. 

http://ompv.eceme.eb.mil.br/seguranca-publica-e-crime-organizado-internacional/a-intervencao-federal-na-seguranca-publica-do-estado-do-rio-de-janeiro/320-consciencia-situacional-e-a-inteligencia-militar
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sistema, capacidades, etc.), a fim de integrar os dados em conjunto com os objetivos da 

tarefa e, em seu nível mais alto, prever eventos futuros do sistema com base nesse 

entendimento (ENDSLEY, 1995). 

Percebe-se então, a necessidade de se prover a necessária informação do 

ambiente, das capacidades e das tarefas em execução ou futuras, para a perfeita 

compreensão do momento. Claramente, a consciência situacional é um rótulo 

apropriadamente descritivo para um fenômeno comportamental real e importante. A 

principal causa do erro humano, é a perda da SA (FLACH; WARREN, 1995). 

Endsley (1995) afirma que há uma série de fatores que têm demonstrado 

influenciar o processo de aquisição e manutenção de SA. Em primeiro lugar, os 

indivíduos podem variar em sua capacidade de adquirir SA em função de suas 

habilidades cognitivas, o que por sua vez pode ser influenciado por habilidades inatas, 

experiência e treinamento. Além disso, os indivíduos podem possuir certos preconceitos 

e objetivos que podem influenciar sua percepção e interpretação de seu ambiente. 

Outras características influenciam também, como estresse, carga de trabalho, 

complexidade do sistema e assim por diante. Cabe destacar que todos os fatores 

supramencionados, são mencionados no manual de inteligência militar terrestre, mesmo 

que com outra linguagem 

A consciência situacional exige que um operador "detecte, integre e intérprete 

rapidamente os dados recolhidos do ambiente. Em muitas condições do mundo real, a 

consciência situacional é dificultada por dois fatores. Primeiro, os dados podem ser 

espalhados por todo o campo visual. Em segundo lugar, os dados são frequentemente 

ruidosos" (GREEN; ODOM; YATES, 1995). E neste ponto destaca-se como é 

primordial a análise do dado, no caso das atividades militares, da atuação eficiente da 

função de combate inteligência. O sistema de inteligência tem a primordial missão de 

dar confiabilidade ao dado e de prepará-lo para o perfeito entendimento de seu cliente, 

neste caso em estudo, do comandante militar. 

A consciência situacional também é o conhecimento da disposição atual e de curto 

prazo, das forças amigas e inimigas, dentro da área de operações (HAMILTON, 1987). 

Outros autores destilam quatro dimensões da Consciência Situacional a partir de uma 

coleção de definições: onde, o quê, quando e quem. Onde se refere à consciência 

espacial, o que caracteriza a consciência de identidade, quem está associado com 

responsabilidade, e quando significa consciência temporal (HARWOOD; BARNETT;  

WICKENS, 1988). 
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No Processo de Condução das Operações Terrestres (PCOT), estas mesmas 

perguntas surgem no levantamento das possibilidades do inimigo, demonstrando assim 

a relação existente da busca da SA no exame de situação do comandante militar. Esta 

missão é do oficial de inteligência do seu Estado-Maior, integrado as demais funções de 

combate por meio de células funcionais ou células de integração 

Com base nestas 4 dimensões, a consciência da situação baseia-se na integração 

de conhecimentos resultantes de avaliações recorrentes da situação (SARTER; 

WOODS, 1991), ou seja, deve ser constantemente atualizada. Sendo assim, a SA é uma 

consciência adaptativa, dirigida externamente, que tem como seus produtos o 

conhecimento sobre um ambiente de tarefas dinâmico e ação dirigida dentro desse 

ambiente (SMITH; HANCOCK, 1995). Neste caminho, a consciência situacional é 

provavelmente o estado pré-requisito do conhecimento para tomar decisões adaptativas 

em situações envolvendo incerteza. Já para Taylor (1990) a SA é o conhecimento, 

cognição e antecipação de eventos, fatores e variáveis que afetam a conduta segura, 

eficiente e eficaz da missão 

É importante destacar que consciência situacional não é a tomada de decisão. Por 

exemplo, é possível ter SA elevado e mau desempenho, e ter SA baixo e bom 

desempenho. Assim, a consciência situacional conduz as decisões e respostas que 

constituem o desempenho, porém muitos outros fatores já citados, por exemplo, vieses 

emocionais, risco, carga de trabalho, influenciam esta mesma decisão. SA não é 

conhecimento implícito. 

Para expandir esta definição, os autores descrevem as três fases hierárquicas de 

SA: percepção, compreensão e projeção: 

Nível 1 de consciência situacional - percepção dos elementos no ambiente: o 

primeiro passo para alcançar SA envolve a percepção do status, atributos e dinâmicas de 

elementos relevantes no ambiente (ENDSLEY et al, 1998). Transportando para o meio 

militar, o Comandante deve saber qual sua força, quais meios estão disponíveis, bem 

como a atualização do tempo, os aspectos legais e outros pertinentes. 

Por conseguinte, o nível 2 de consciência situacional - compreensão da 

situação atual: vai além de simplesmente estar ciente dos elementos que estão 

presentes, para incluir uma compreensão da importância desses elementos à luz dos 

objetivos (ENDSLEY et al, 1998). Aqui pode-se juntar a importância dos eventos e o 

grau de prioridade de cada elemento presente na situação, como por exemplo, a 

legalidade, a imagem da força, a integridade física da tropa. 
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Por fim, o nível 3 de Consciência Situacional - Projeção de status futuro: é a 

capacidade de projetar as ações futuras dos elementos no ambiente, pelo menos no curto 

prazo (ENDSLEY et al, 1998). Assim, o Comandante pode melhor determinar a ação 

imediata da tropa e projetar sua ação futura, assessorado pelas demais funções de 

combate. Aqui então é o produto final do processo, esta capacidade forma o mais alto 

nível de conhecimento da situação, é a compreensão total da conjuntura. 

Dominguez et al (1994) argumenta que a consciência situacional envolve a 

extração de informações do ambiente e a integração dessas informações com o 

conhecimento interno relevante para criar uma imagem mental da situação atual, ou 

seja, é um processo de aquisição e manutenção, é ativo e cíclico. A figura abaixo, 

representa esse processo cíclico e ativo. 

Figura 1 - Modelo de SA de Endsley na tomada de decisão 

 
Fonte: ENDSLEY, 1995. 

Como já afirmado anteriormente, há uma série de fatores que têm demonstrado 

influenciar o processo de aquisição e manutenção de consciência situacional. Podemos 

aqui relembrar: habilidades cognitivas, habilidades inatas, experiência, treinamento, 

certos preconceitos e objetivos que podem influenciar sua percepção, estresse, carga de 

trabalho, complexidade do sistema e assim por diante. 

Conclui-se então, que é um primordial aspecto para a aquisição da consciência 

situacional, o grau de confiabilidade que o processo de coleta e busca fornece as 

informações colhidas, bem como, no formato em que este conhecimento é apresentado. 

Esta confiabilidade, agregada a capacidade de compreender o cenário, gera a 

projeção futura e auxilia a tomada de decisão do comandante. Destaca-se que a principal 
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característica da SA a ser perseguida pela Inteligência Militar é a manutenção desta 

confiabilidade e a sua atualização constante. 

Por fim, após compreendermos o fundamento, notamos a perfeita sincronia da 

Inteligência Militar com a consciência situacional (Situational Awareness - SA). Ela 

proporcionará o grau de confiabilidade necessário ao dado obtido, empregará seus 

esforços na extração do conhecimento, manterá atualizada e, decidirá o melhor layout a 

ser utilizado na apresentação ao comandante, tudo isso de forma oportuna e eficaz. 
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A BUSCA DE ALVOS NO SISTEMA DE ARTILHARIA DE 

CAMPANHA (SAC) – A IMPORTÂNCIA DESTE SUBSISTEMA E 

SUA POSSÍVEL IMPLEMENTAÇÃO NO EXÉRCITO 

BRASILEIRO  

 
 

Ângelo de Oliveira Alves1 

 

 

1. Introdução  

O Exército Brasileiro (EB) vem trabalhando na modernização e no 

desenvolvimento de capacidades. Para isto, estabeleceu na sua Política Militar Terrestre 

(PMT), com objetivos estratégicos do Exército (OEE), que balizam as estratégias e as 

ações estratégicas da Força para atingir um patamar de mudanças mais profundas que 

levem ao Exército Brasileiro a verdadeira transformação.  

Em 2013, o Estado-Maior do Exército (EME) selecionou as capacidades a serem 

desenvolvidas para a Força Terrestre, passando a adotar a geração de forças por meio do 

Planejamento Baseado em Capacidades (PBC). Dentre elas está a Capacidade Militar 

Terrestre (CMT) de superioridade no enfrentamento e a Capacidade Operativa (CO) de 

Apoio de Fogo.  

Em consonância com os OEE e com o PBC, o EME planejou a rearticulação e 

reestruturação da Artilharia de Campanha (Art Cmp), vinculando a estratégia de 

ampliação da capacidade operacional, com a ação estratégica de rearticular e 

reestruturar a Artilharia de Campanha, de forma interligada com o objetivo Estratégico 

do Exército de contribuir com a dissuasão extrarregional2.  

A ação estratégica de rearticular e reestruturar a Artilharia de Campanha, inserida 

no Subprograma Sistema de Artilharia de Campanha (SAC), do Programa Estratégico 

do Exército Obtenção da Capacidade Operacional Plena (Prg EE OCOP), tem sua 

coordenação atual a cargo do Comando da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de 

Exército (AD/1).  

A Artilharia de Campanha é composta por oito subsistemas: Linha de Fogo; 

Observação; Busca de Alvos; Topografia; Meteorologia; Comunicações; Logística; e 

Direção e Coordenação.  

 
 Artigo originalmente publicado no dia 27 de outubro de 2018 no site do OMPV. 
1 Tenente-Coronel do Exército Brasileiro. 
2 Alinhamento estratégico obtido pela interligação dos Objetivos Estratégicos do Exército com as 

Estratégias e Ações Estratégicas correspondentes (Plano Estratégico do Exército 2016-2019/3ª Edição, 

integrante da Sistemática de Planejamento do Exército). 



Ângelo de Oliveira Alves 

 

Coletânea do Observatório Militar da Praia Vermelha, p. 70-83, 2018                                       71 

 

O Subsistema Busca de Alvos serve para localizar os alvos a serem batidos. Além 

de seus próprios meios, a Artilharia conta com informações obtidas de outros 

elementos.  

Segundo o Glossário de Termos e Expressões para uso no Exército (EB20- MF-

03.109), o termo busca de alvos significa: “Parte da atividade de inteligência que 

consiste em descobrir, identificar e localizar alvos, precisa e oportunamente, a fim de 

analisá-los e, consequentemente, determinar a melhor maneira de batê-los”.  

O subprograma SAC busca a reestruturação dos diferentes subsistemas do SAC, 

de modo a permitir apoiar às operações conduzidas pela Força Terrestre (F Ter), por 

intermédio da aplicação de fogos adequados, de forma rápida, precisa e oportuna.  

Dentro do SAC, está a Busca de Alvos, que visa dotá-la de sistemas e materiais 

que proporcionem efetividade na capacidade de detecção e localização de trajetórias de 

morteiros, obuses e foguetes; a identificação, localização e rastreamento de alvos 

terrestres; a detecção e localização de meios de artilharia, morteiros e arrebentamentos 

de explosivos, atuando sob quaisquer condições meteorológicas e de visibilidade; a 

vigilância física do campo de batalha - sistema baseado em ampla rede de observadores 

terrestres e aéreos, de tropas em contato com o inimigo e de tropas especiais operando 

além das linhas de contato; a identificação e de localização alvos, principalmente nas 

zonas profundas da área de operações, com possibilidade, em grandes profundidades, de 

realizar a análise de efeitos e avaliação de danos, por meio de SARP; e a segurança, 

propiciada pela baixa assinatura eletrônica e visual dos equipamentos.  

A Compreensão das Operações do Sistema de Artilharia de Campanha (SAC), 

COMOP nº 07/2016 - O SISTEMA DE ARTILHARIA DE CAMPANHA, retrata que:  

“O subsistema de busca de alvos caracteriza uma das principais 

fragilidades do atual SAC. A defasagem tecnológica dos poucos meios 

que o integram, somada à reconhecida necessidade de formação de 

massa crítica de militares com capacitação para atuar na atividade, 

praticamente, inviabiliza a obtenção de dados, que subsidiem o 

cumprimento da missão de apoio de fogo” 

 

Atualmente, a Art Cmp brasileira não é dotada de matérias e sistemas que 

propiciem uma efetiva busca de alvos, sendo uma lacuna doutrinária e uma necessidade 

para Art Cmp e para Força Terrestre. Cabe ressaltar que uma das atividades impostas no 

Plano Estratégico do Exército - 2017 é iniciar a implantação do núcleo da bateria de 

busca de alvos (Bia BA) em Formosa-GO.  
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O EME aprovou o quadro organizacional (QO) da bateria da busca de alvos (Bia 

BA) pela Portaria nº 039 - 4ª SCH/EME-RES, de 14 Jun 1989, criando posteriormente 

as Baterias de Busca de Alvos (Bia BA) das Artilharias Divisionárias (AD), AD/3 e 

AD/6, sem, contudo, ativá-las.  

De forma prática, atualmente o subprograma SAC vem implementando melhorias 

na artilharia de campanha, na linha de fogo com os obuseiros M109 A5 e M109 A5 Plus 

BR; novos meios de direção e coordenação (sistema gêneses), sistema de comunicações 

(sistema de comunicações rádio “harris”), observação e topografia (Atlas Gun Laying 

System - AGLS), meteorologia (marwin MW 32), logística (sistemas logísticos 

integrados), faltando os passos para implementar a atividade de busca de alvos.  

O presente trabalho pretende abordar a reestruturação do sistema de Artilharia de 

Campanha, com enfoque na implantação da Busca de Alvos na Artilharia de Campanha. 

 

2. Desenvolvimento  

A Busca de Alvos foi introduzida, definitivamente, no Brasil com o manual de 

campanha C 6-121 “A Busca de Alvos na Artilharia de Campanha”, em 1978, onde 

descreve sobre o planejamento, emprego e coordenação dos meios de busca de alvos. 

Estes meios eram organizados em Grupo de Busca de Alvos, Bateria de Busca de Alvos 

e Seções de Busca de Alvos.  

O 31º Grupo de Artilharia de Campanha Escola (GESA) foi o único grupo de 

artilharia do Brasil, a ter sua estrutura completa, com sua Bateria de Comando, tendo 

uma seção de Radar contramorteiros, tudo graças ao acordo militar Brasil - Estados 

Unidos, 1952. Em 1977, quando o Brasil denunciou o acordo militar com os Estados 

Unidos a seção de radar foi desativada e o material recolhido indisponível. 

Ao fim da década de 1980 foram criadas a 3ª e a 6ª Bia BA (CMS e CMO, 

respectivamente) pela Portaria nº 22 - RES, de 1989, não as ativando. Em 1994 foi 

publicada a 2ª edição do manual de campanha C 6-21 “A Artilharia da Divisão de 

Exército”, que discorreu sobre a missão, estrutura, possibilidades de emprego da Bia 

BA. Na sequência, em 1997, o C 6-1 “Emprego da Artilharia de Campanha” também 

abordou de forma genérica sobre a Busca de Alvos.  

Após estas iniciativas, o subsistema Busca de Alvos ficou estagnado e 

praticamente desaparecendo, inclusive com a perda da visão sobre a sua real 

importância e aspectos importantes de emprego doutrinário do subsistema.  
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Com o atual desenvolvimento de nossa doutrina, a escrituração de novos manuais, 

os mais diversos conceitos sobre o tema foram escriturados, porém nem sempre 

alinhados, seguem-se alguns exemplos:  

- A Busca de Alvos é a parte integrante da inteligência de combate que busca pôr 

fim a pronta detecção, identificação e localização precisa, em três dimensões, de um 

alvo, com por menores suficientes para que seja eficazmente batido (C 6-121 - 1978).  

- A Busca de Alvos é a parte da atividade de informações que envolve a vigilância 

da área de operações, o reconhecimento, detecção, identificação e localização de alvos 

terrestres, bem como a avaliação de danos causados àqueles já batido por fogos (C 6-21 

- 1994).  

- A Busca de Alvos envolve três atividades básicas: detecção, identificação e 

localização. Pela detecção, determina-se a existência de um alvo. Pela identificação, 

conhece-se sua natureza, composição e dimensões. A localização consiste na 

determinação das coordenadas (C 6-1 - 1997).  

- A Busca de Alvos consiste em obter, designar e aplicar uma prioridade para 

atuar pelo fogo sobre determinado alvo (EB20-MC-10.206 Fogos - 2015).  

- A Busca de Alvos consiste em descobrir, identificar e localizar alvos, precisa e 

oportunamente, a fim de analisá-los e determinar a melhor maneira de batê-los. Os 

processos da busca de alvos são aquisição, análise e seleção de alvos (EB70-MC-10.346 

Planejamento e Coordenação de Fogos - 2017).  

- A Busca de Alvos é parte da atividade de inteligência que consiste em descobrir, 

identificar e localizar alvos, precisa e oportunamente, a fim de analisá-los e, 

consequentemente, determinar a melhor maneira de batê-los (EB20-MF03.109, 2018).  

Todos estes conceitos estão em vigor, por isto podem geram inconsistências ao se 

tentar alavancar a doutrina e obter materiais de emprego militar vocacionados para este 

subsistema. Este fato deve ser levado em consideração ao se reativar a Busca de Alvos 

na Artilharia de Campanha. Deste modo, a busca de alvos compreende um subsistema 

cujo objetivo é obter dados que venham a permitir a aplicação de fogos precisos e 

oportunos sobre instalações, tropas, áreas ou outros objetivos que possam ser batidos 

pelos diversos sistemas de fogos.  

Na Future Artillery Conference (FAC), que é um fórum internacional onde 

participam os países europeus, os membros da OTAN e outros países convidados 

(Brasil), com o objetivo de discutir a situação atual da artilharia de campanha e os 

rumos a serem tomados, em razão do cenário mundial em constante evolução. Neste 
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fórum, busca-se, ainda, nivelar conhecimentos sobre a estrutura, a organização e os 

materiais em uso pelos países europeus, a fim de se organizarem para um eventual 

conflito naquele continente.  

Nos fóruns de 2017 e 2018 da FAC foram apresentados que nos conflitos recentes 

os “olhos” da artilharia foram muito importantes no contexto dos combates que estavam 

ocorrendo, vindo a desequilibrar e pesar em prol de quem possuía meios mais modernos 

e eficientes de busca de alvos. Os relatórios das FAC expressam tendências de como os 

alvos foram localizados, sendo os principais meios de localização os radares, as equipes 

de localização de alvos, os observadores, os SARP, a emissão de espectro 

eletromagnético, os equipamentos de localização pelo som, os satélites, o papel das 

equipes de análise de imagens, outros. 

Para os radares existem os seguintes tipos: contramorteiro, contrabateria, 

multimissão e multisensores. A nova tendência mundial é a reunião de várias 

capacidades em um mesmo equipamento. Dentre as principais vantagens, está a 

capacidade de reunir, em um único equipamento, sensores acústicos e de detecção de 

SARP, de fogos de contrabateria (obus, foguete e morteiro) e outras funcionalidades. 

Diversas empresas do ramo nacionais e internacionais tem competência para oferecer 

produtos com alcances variados, baixa tonelagem, podendo ser construído nas mais 

diversas plataformas.  

O Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (SARP) continua sendo utilizado 

como um meio de levantamento de alvos e controle de danos. O uso crescente de SARP 

ratificou a importância de novas técnicas, táticas, procedimentos e equipamentos, para 

se contrapor a esse sistema tais como: a camuflagem multiespectral, uso judicioso do 

terreno, da vegetação, manobras de radar, materiais absorventes de rádio frequência, 

dispersão, novos designs de antenas (lóbulo radar), jaming radar, dentre outros.  

As equipes de localização de alvos que unem elementos capazes de buscar alvos e 

conduzir fogos de diversos meios, colaborando de forma mais eficiente com o esforço 

de busca, sendo uma necessidade atual.  

Os equipamentos de localização pelo som permitem levar a busca de alvos o mais 

a frente possível sem expor os materiais de mais alto valos como radares ou tropas em 

contato, sendo uma ferramenta de grande relevância para a busca de alvos. A Inglaterra 

tem grande expertise na produção deste tipo de equipamento.  
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Figura 1 - Sistema de localização pelo Som  

 
Fonte: O AUTOR, 2018. 

Os satélites são meios de obtenção de grande valor, podendo transmitir imagens 

obtidas por meio de fotografia, radar e sensor electro-óptico de tipo térmico, 

infravermelho ou de amplo espectro. Deste modo, contribuindo sobremaneira a 

detecção, identificação e localização de alvos. 

Figura 2 - Sistema de satélites 

 
Fonte: O AUTOR, 2018. 

O papel das equipes de análise de imagens é de grande relevância para se fazer a 

análise de imagens fotografadas, impressas ou em tempo real, o que deste modo 

permitirá o melhor emprego dos meios de artilharia. Os observadores são elementos que 

podem mobiliar os postos de observação, sendo dotados de modernos equipamentos 

como o Atlas Gun Laying System (AGLS), que permite realizar a localização de alvos 

com grande precisão e com maior alcance, propiciando a adequada condução de fogos. 
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Figura 3 - Observador 

 
Fonte: O AUTOR, 2018. 

O Subprograma Artilharia de Campanha vem atuando na recuperação do 

subsistema busca de alvos e, para isto, estabeleceu as seguintes portarias, além das que 

já estavam em vigor:  

- Portaria Nr 208-EME, de 14 de outubro de 2013, que aprovou Aprova a Diretriz 

para a Experimentação Doutrinária de Bateria de Busca de Alvos (EB20-D-10.013); 

- Portaria Nr 212-EME, de 17 de setembro de 2014, aprovou a Diretriz de 

Coordenação para a Obtenção dos Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas - 

SARP (EB20-D-10.020); e  

- Portaria Nr 221-EME, de 3 de outubro 2018, aprovou a Diretriz para a 

Continuidade da Implantação dos Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas no 

Exército Brasileiro (EB20-D-03.014).  

As portarias acima vêm regulando as atividades para ativar a Busca de Alvos, 

coordenando as experimentações doutrinárias no 9º Grupo de Artilharia de Campanha 

(Nioaque-MS), na obtenção e na continuidade de implementação do SARP (Parecer 

Doutrinário Nr 001/2018), implantação do Nu Bia BA em Formosa-GO e ativação da 

Bia BA. 

Para isto, foi levado em consideração os aspectos da Doutrina, da Organização, do 

Adestramento, do Material, da Educação, de Pessoal e da Infraestrutura (DOAMEPI).  

A doutrina é conjunto de princípios, conceitos, normas e procedimentos, 

fundamentadas principalmente na experiência, destinado a estabelecer linhas de 

pensamentos e a orientar ações, expostos de forma integrada e harmônica. Este aspecto 

vem sendo aplicado pelos simpósios, discussões doutrinárias, VI Workshop do Sistema 
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ASTROS (Busca de Alvos), desenvolvimento de manuais e estudos conduzidos pelo 

Comando de Operações Terrestres (COTER), reuniões de SAC, aproveitamento dos 

trabalhos que vem sendo realizados nas escolas (EsAO e ECEME).  

A organização é expressa por intermédio da Estrutura Organizacional dos 

elementos de emprego e algumas capacidades são obtidas por processos, que vem sendo 

regulados nos manuais doutrinários, no QO da Bia BA - 1989, estudos doutrinários e 

nos estudos das bases doutrinárias conduzidos pelo COTER. Fatos que vem 

aperfeiçoando o trabalho de elaboração de uma possível estrutura a ser implementada 

para busca de alvos.  

O adestramento dos meios de busca de alvos ainda não é uma realidade. Este 

aspecto compreende as atividades de preparo obedecendo a programas e ciclos 

específicos, incluindo a utilização de simulação em todas as suas modalidades: virtual, 

construtiva e viva. O uso de simuladores (treinadores) que permitam o treinamento das 

frações e ao se começar a pensar na ativação destes meios temos que levar em 

consideração implementar estas ferramentas para facilitar o adestramento de nosso 

pessoal. Tal situação ainda não é efetiva, porque a nossa doutrina e os meios ainda não 

estão consolidados.  

Ao se visualizar o material a ser empregado no subsistema busca de alvos temos 

que acompanhar a evolução de tecnologias de emprego militar e com base na 

prospecção tecnológica, atividade exercida pela Agência de Gestão, Inovação e 

Tecnologia - AGITEC. Ao se selecionar os possíveis materiais observamos todos os 

meios e sistemas para uso da busca de alvos, atentando para as necessidades decorrentes 

da permanência e sustentação das funcionalidades desses materiais e sistemas, durante 

todo o seu ciclo de vida.  

Os materiais a serem empregados para iniciar a implementação da busca de alvos 

poderiam vir por doação do governo norte-americano pelo “Foreign Military Sales”. No 

caso em questão, de forma inicial, poderíamos receber radares contramorteiros 

(ANTPQ-36) e de contrabateria (ANTPQ-37). 
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Figura 4 - ANTPQ 36 

 
Fonte: O AUTOR, 2018. 

 

Figura 5 - ANTPQ 37 

 
Fonte: O AUTOR, 2018. 

O Foreign Military Sales possibilita ao governo dos EUA e um governo 

estrangeiro entrarem em um acordo de governo a governo, firmando carta de oferta e 

aceitação, Letter of Offer and Acceptance (LOA) em inglês. O FMS é realizado com 

países que são autorizados a participar de "cases" (espécie de contrato) como 

mecanismo para adquirir serviços ou materiais, por meio de um depósito em um fundo 

de investimento ou de crédito apropriado e aprovado para financiar serviços. O FMS é 

considerado uma ferramenta fundamental da política externa dos EUA.  

Em uma segunda fase, o Brasil poderia desenvolver um radar multisensor ou 

multimissão, pois o nós já possuímos tecnologia e conhecimento para desenvolver este 
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tipo de material, com base no radar SABER M200, EMBRAER divisão de radares, que 

é um radar para detecção de alvos aéreos desenvolvido integralmente com tecnologia de 

estado sólido. 

Figura 6 - Radar SABER M 200 

 
Fonte: O AUTOR, 2018. 

 

Figura 7 - Radar SENTIR M 20 

 
Fonte: O AUTOR, 2018. 

O equipamento de localização pelo som é um material de menor valor, mas de 

grande efetividade e funcionalidade. Os países que têm grande desenvolvimento neste 

tipo de equipamento são os Estados Unidos da América, a Alemanha e o Reino Unido. 

O preço médio deste material está na casa dos U$ 100.000,00, sendo de fácil aquisição 

ou de possível desenvolvimento com as tecnologias conhecidas.  
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Os SARP são os equipamentos de grande valia na busca de alvos para artilharia de 

campanha. Os mais indicados para este tipo de atividades são os de categoria 2 e 3, que 

existem no mercado interno (desenvolvimento) e externo (aquisição).  

Na parte da educação deve ser prevista a atividade de capacitação e habilitação de 

operadores, no Brasil ou no exterior, desenvolvendo competência individual na 

utilização do material e no emprego doutrinário do subsistema busca de alvos, para 

integrar conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiências, a fim de decidir e 

atuar em situações diversas. A EsACosAAe tem uma grande expertise na formação de 

pilotos de alvos aéreos e capitaneará a formação de operadores de SARP, sendo 

complementada com o conhecimento da Brigada de Aviação do Exército.  

Quanto ao pessoal deve ser levantado o militares com aptidão e que sejam 

voluntários para compor e mobiliar um núcleo formador desta unidade. Uma 

especialidade que tem de ser empregada são os analistas de imagem. Além disto, todas 

as atividades relacionadas as funcionalidades devem ser observadas: plano de carreira, 

movimentação, dotação e preenchimento de cargos, avaliação, valorização profissional 

e moral.  

A infraestrutura engloba todos os elementos estruturais (instalações físicas, 

equipamentos e serviços necessários) que dão suporte à utilização e ao preparo dos 

elementos de emprego, de acordo com a especificidade de cada um e o atendimento a 

requisitos de exercício funcional. Ao se observar o aspecto infraestrutura pode-se dizer 

que um núcleo de busca de alvos será ativado em Formosa-GO, no Forte Santa Bárbara 

(6ª Bia BA, criada, mas não ativada). E outra unidade pode ser ativada no Sul do País, 

onde já se tem criado e não ativada a 3ª Bia BA, tendo organizações militares com 

espaço para absorver este material e pessoal.  

 

3. Conclusão  

O subprograma Sistema Artilharia de Campanha visa a diminuir parcialmente as 

lacunas de capacidade existentes e dotar a F Ter de sistemas e materiais de emprego 

militar de artilharia de campanha que proporcionem as condições necessárias para atuar 

nas operações no amplo espectro e responder adequadamente às demandas atuais e 

futuras da sociedade brasileira.  

Ao observar o atual estágio de obsolescência da Artilharia de Campanha, parece 

viável, em uma primeira fase, optar pela adoção de materiais com ciclo de vida mais 
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curto e de menor custo de operacionalização, particularmente pelo contrato via “Foreign 

Military Sales”, mas que preencham algumas importantes lacunas de capacidade, sem, 

no entanto, perder de vista o objetivo final da reestruturação.  

O subsistema Busca de Alvos é de grande relevância para a Artilharia de 

Campanha, pois ele é conhecido como os “olhos” da artilharia, sendo uma necessidade 

para que os meios de artilharia possam executar a contrabateria. Fato, que hoje, não 

temos esta capacidade.  

Os estudos e a implementação da Busca de Alvos com a criação e ativação do 

núcleo de busca de alvos no Forte Santa Bárbara serão um grande passo para nossa 

artilharia. Porém, para efetivar essa situação, a que se observar os possíveis materiais e 

a estrutura que seria interessante a ser ativada.  

Os materiais mínimos para compor a busca de alvos são radares, SARP, 

equipamentos de integração (software) e sistema de localização pelo som, que podem 

ser obtidos por aquisição (nacional ou internacional) ou por desenvolvimento. Em 

complemento a obtenção do material deve vir a capacitação de pessoal, no País ou no 

exterior, com objetivo de dar vida ao subsistema.  

A construção da doutrina nacional é um passo que também deve ser observado, 

sendo construído em paralelo com as estruturas e materiais desenvolvidos. Ao final, o 

adestramento deverá ser implementado para que a aplicação do conhecimento se 

perpetue, integrando os meios, o pessoal, a doutrina e a estrutura. Deste modo, ativando 

a capacidade em sua plenitude. 

A ativação da Busca de Alvos vai suprimir uma lacuna de capacidade da Arma de 

Artilharia, agregando valor a função de combate fogos, gerando a possibilidade de 

descobrir, de identificar, de localizar alvos, de analisar e de determinar a melhor 

maneira de bater um alvo, além de realizar contrabateria. Desta maneira, desenvolvendo 

todos os subsistemas da Artilharia de Campanha. 
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OS DESAFIOS DA GESTÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO 

PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DO EB 

 
 

Juraci Ferreira Galdino1 

 

 

Para que o país tenha condições de se desenvolver e de defender a sua soberania é 

imprescindível não apenas dominar todo o ciclo de pesquisa e desenvolvimento de 

tecnologias críticas, mas, sobretudo, inovar, lançando produtos de grande valor 

agregado no mercado, atendendo os setores de defesa, segurança e as mais 

diversificadas atividades econômicas e de serviços de nossa sociedade. A inovação é a 

mola propulsora do crescimento econômico, do desenvolvimento e da soberania. 

A era do Conhecimento e a 4ª Revolução Industrial vêm promovendo mudanças 

significativas em todos os ramos da sociedade, particularmente na defesa. Os novos, 

sofisticados e surpreendentes materiais, os eficientes e minúsculos sensores, a 

automação, a inteligência artificial, a realidade virtual, os sofisticados meios de 

comunicação, avanços na área de processamento digital de sinais e a convergência 

digital de diversos campos do conhecimento humano vem contribuindo para a 

interconectividade entre pessoas e "coisas" de diversas naturezas, aumentando a 

eletrônica embarcada nos sistemas bélicos e impulsionando a inovação e o 

desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, estabelecendo óbices para a soberania e 

segurança nacionais, especialmente para países que possuem baixa capacidade 

tecnológica acumulada em setores críticos. A Ciência e a Tecnologia (C&T), que 

sempre foi importante para a Expressão Militar do Poder Nacional, torna-se peremptória 

não apenas para o desenvolvimento das capacidades militares necessárias para as Forças 

Armadas cumprirem com o seu papel constitucional, mas também para o País não se 

vergar a vontades alheias e concretizar seus Objetivos Nacionais Permanentes, atuando 

em todas as Expressões do Poder Nacional com liberdade de ação, sem relativismos e 

imposições exógenas. 

 

 

 

 

 
 Artigo originalmente publicado no dia 05 de novembro de 2018 no site do OMPV. 
1 Coronel veterano do Exército Brasileiro. 
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Figura 1 - Produtos de Defesa fabricados no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

  
 

 

 

 

Fonte: O AUTOR, 2018. 

Importantes tecnologias com forte componente de sofisticadas técnicas de 

processamento digital e de comunicações, como a família de radares e o rádio definido 

por software que vem sendo desenvolvido pelo Centro Tecnológico do Exército (CTEx) 

com algumas empresas contratadas da BID nacional. 

 Em decorrência de um amplo estudo realizado pelo Estado-Maior do Exército 

(EME), o Exército Brasileiro iniciou um processo de transformação com o objetivo 

precípuo de transmutar estruturas concebidas sob a égide da Era Industrial em uma 

organização típica da Era do Conhecimento, porém preservando princípios e valores 

éticos e morais que caracterizam e notabilizam essa secular, permanente e regular 

Instituição. Iniciado em 2010, o Processo de Transformação vai além de meras 

adaptações, modernizações ou aquisição de equipamentos, abrangendo mudanças 

profundas em sua estrutura organizacional e criando novas capacidades nos médio e 

longo prazos. 

O diagnóstico contido neste estudo destacou a "precária mentalidade de inovação" 

como sendo uma das principais oportunidades de melhoria ligadas à dimensão humana 

(BRASIL, 2017). Outros estudos e documentos do nível político e estratégico (Política 

Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa e Livro Branco de Defesa) destacam 

a importância de se promover uma maior integração e envolvimento da parcela civil da 

população em assuntos de defesa, mormente no campo científico e tecnológico 

(BRASIL, 2012). Esses elementos compõem um cenário que remete a necessidade de se 

implantar modelos de inovação aberta em assuntos ligados à defesa, uma abordagem 

moderna e desafiadora até mesmo para os países avançados. Face à importância dessas 
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temáticas para o futuro da Instituição, decidiu-se pela criação de estruturas específicas 

para realizar a gestão da inovação. Assim surgiu a Agência de Gestão e Inovação 

Tecnológica (AGITEC): 

Figura 2 - Criação da AGITEC 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

  
 

 

 

 

Fonte: O AUTOR, 2018. 

  Localizada na Região de Guaratiba, no Rio de Janeiro, ativada como 

Organização Militar do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT) do Exército 

Brasileiro (EB) em janeiro de 2018, a AGITEC se insere no contexto geral de 

transformação do EB, mas especificamente na vertente de C&T, na medida em que 

resulta diretamente do processo de transformação do Sistema de Ciência, Tecnologia e 

Inovação do Exército (SCTIEx). 

A agência visa lidar com áreas fulcrais da Era do Conhecimento e com modelos 

de inovação modernos, cujas implantações, em sua plenitude, representarão uma quebra 

de paradigma com relação ao modelo ainda vigente, particularmente no que se refere às 

atividades de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento). Ela pretende, sobretudo, contribuir 

para mudar características avessas ao comportamento inovador, como a intolerância ao 

erro, bem como para aumentar a cooperação com diversos setores da sociedade no 

campo científico tecnológico, contribuir com a adoção do modelo de inovação aberta, 

dinamizar o portfólio de ativos intangíveis e empreender trabalhos prospectivos, 

fornecendo elementos e subsídios para estudos da Guerra do Futuro. 

Gestão do Conhecimento, Gestão da Propriedade Intelectual, Prospecção 

Tecnológica e Promoção da Cultura de Inovação são áreas complexas, 

multidisciplinares e abrangentes que passam a ganhar destaque com a criação da 

AGITEC. Nesse diapasão, os modelos de inovação aberta e hélice tríplice servem de 
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referencial teórico para as ações da AGITEC. Propostos e discutidos há várias décadas, 

no âmbito mundial, esses modelos são de difícil implantação na área da defesa, 

particularmente quando as estruturas políticas, econômicas e sociais desenvolveram ao 

longo de séculos uma cultura de pouca interdependência e cooperação entre os atores 

principais do Sistema Nacional de Inovação e, especialmente, nos países em que o 

conceito de Soberania Nacional não figura no ideário popular como necessidade básica 

e premente. 

Passar de um modelo tradicional, comumente denominado de inovação fechada, 

em que a participação da parcela civil da sociedade em atividades de P&D da defesa se 

dá, principalmente, sob a forma de contratos, para um modelo cooperativo de inovação 

em que os diversos atores (forças armadas, universidades, empresas tradicionais 

e startups, investidores anjos, capital de risco e órgãos de fomento) participam de um 

mesmo empreendimento e compartilham seus resultados, em que os ativos intangíveis 

fluem para ambos os lados de uma fronteira permeável que delimita as áreas de atuação 

dos órgãos de P&D do Exército, impõe sérios e instigantes desafios, como a gestão do 

sigilo, da propriedade intelectual, do licenciamento de tecnologia, dos dividendos 

gerados pelas inovações, além dos corriqueiros de se inovar em área de alto valor 

agregado e de alto risco tecnológico, como geralmente é o caso da defesa. 

Nesse modelo, as atividades de P&D do EB poderiam passar a se beneficiar de 

inovações voltadas para este mercado; problemas específicos das atividades de P&D 

desenvolvidas no bojo do EB poderiam ser transformados em desafios a serem 

enfrentados pelas universidades, startups e empresas; resultados emblemáticos de 

inovação poderiam ser reconhecidos com premiações; aumentariam as chances das 

tecnologias oriundas do Exército serem aproveitadas para gerar inovações nos mais 

variados setores da economia nacional, contribuindo assim para o crescimento 

econômico e o desenvolvimento nacional, como ocorre nos países mais desenvolvidos, 

nos quais a defesa é indutora do desenvolvimento científico e tecnológico de uma 

nação. Os desafios são enormes, mas o objetivo é altamente compensador e nos 

impulsiona a persegui-lo, motivados e com Fé na Missão, ciosos de nosso dever e 

cônscio das enormes expectativas do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do EB 

com relação à atuação da Agência. 

A ruptura do modelo vigente torna-se imperiosa, pois, de um lado, a ampliação da 

participação da sociedade brasileira em assuntos de defesa, sobretudo em aqueles 

voltados às áreas de Ciência, Tecnologia e Inovação, é condição necessária para se 
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atender as demandas de um país continente, de forma autônoma e soberana. De outro, 

difundir as tecnologias desenvolvidas pelo EB para a sociedade brasileira é fulcral para 

gerar inovações e tornar o País mais competitivo. Estabelecendo-se uma relação 

sinérgica e um círculo virtuoso em proveito da defesa, da soberania e do 

desenvolvimento. 

As áreas de atuação da AGITEC (Gestão do Conhecimento Científico e 

Tecnológico, Gestão da Propriedade Intelectual, Prospecção Tecnológica e Promoção 

da Cultura da Inovação) visam contribuir com a criação de um ambiente favorável ao 

desenvolvimento de inovação no campo científico-tecnológico, sobretudo em 

colaboração com os diversos setores da sociedade (hélice tríplice), bem como realizar a 

gestão da propriedade intelectual do Exército, conforme política do Núcleo de Inovação 

Tecnológica do (NIT) do EB (inovação aberta). 

Especificamente, busca-se identificar tecnologias portadoras de futuro; avaliar o 

impacto dessas tecnologias nas capacidades pretendidas para o EB em um horizonte 

temporal de médio e longo prazos; mensurar a capacidade tecnológica (prontidão 

tecnológica) nacional nessas tecnologias; realizar a gestão e a divulgação do portfólio 

de inovações do EB; desenvolver metodologias para codificar o conhecimento tácito; 

valorar tecnologias desenvolvidas com a participação do EB; promover competições e 

premiações para colaborar com a difusão da cultura de inovação dentro da Força 

Terrestre; desenvolver indicadores de inovação; incentivar a criação de redes de 

inovação; e apoiar a realização de eventos promovidos pelo Sistema Defesa, Indústria e 

Academia (SisDIA), outra importante iniciativa da Força Terrestre para promover a 

hélice tríplice. 

Lançar luz no futuro é uma tarefa hercúlea e perseguida desde os mais remotos 

tempos até os dias atuais. Em cada era ou momento histórico, desde os tempos dos 

oráculos e dos profetas até as predições científicas dos tempos modernos, o homem 

tenta descortinar o futuro para aplacar seus medos e anseios, para se preparar para os 

desafios vindouros, para tentar vislumbrar um futuro melhor, ou até mesmo para 

projetar um futuro pretendido desencadeando, no presente, ações para alcançá-lo. Nessa 

busca, até mesmo discernir seus contornos mais amplos é uma tarefa complexa, mas 

possível e com grandes benefícios aos planejamentos estratégicos. A AGITEC vem 

empreendendo esforços no sentido de desenvolver modelos e metodologia para 

prospectar as tecnologias portadoras de futuro, avaliar as criticidades dessas tecnologias 

e as competências nacionais em áreas correlatas, para caso necessário, serem envolvidas 
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em projetos de pesquisa básica e aplicada, bem como para participar de projetos de 

P&D. 

Sabe-se que a área de defesa tem interesse em todos os tipos de conhecimento, 

tecnologias e áreas de pesquisa. Porém, sabe-se também que não há nação que consiga 

manter-se no estado da arte, ou até mesmo em alto nível de desenvolvimento em todas 

as áreas do conhecimento humano. É preciso estabelecer foco, com base nas 

necessidades, vocação e potencial futuro das tecnologias. É preciso priorizar! Nesse 

mister, reside outro grande desafio da Agência, estimar os reflexos de tecnologias 

identificadas como portadoras de futuro nas capacidades pretendidas pela Força 

Terrestre, mormente nas de longo prazo. Não obstante a complexidade dessas 

atribuições, cabe ainda revelar as tecnologias críticas, aquelas que podem ser negadas, 

ou que mesmo sendo comercializadas no mercado internacional venham a fragilizar os 

sistemas militares com as suas adoções. 

Assim sendo, faz parte da missão da AGITEC desenvolver metodologias e, em 

conjunto com as áreas doutrinária e operacional, inferir sobre o alinhamento estratégico 

das tecnologias prospectadas, fornecendo subsídios para o planejamento estratégico da 

Força Terrestre, sobretudo no campo da ciência e tecnologia. 

A esse conjunto de atribuições instigantes, soma-se ainda a de promover, 

desenvolver e contribuir para incutir no seio do Exército o despertar para a importância 

da inovação. Nesse sentido, a AGITEC pretende colaborar com a realização de 

premiações, competições e apresentar desafios para superar barreiras momentâneas de 

projetos de interesse do Exército. 

Realizar a Gestão do Conhecimento Científico e Tecnológico é outra atribuição 

complexa da AGITEC. No atual momento histórico da humanidade, grande parcela do 

conhecimento é tácito, os empreendimentos de pesquisa envolvem muitos atores de 

variadas expertises, os empreendimentos de P&D são de longo prazo e a gestão dos 

recursos humanos assume papel fundamental. É nesse cenário que a AGITEC pretende 

contribuir com a proposição de métodos, processos e procedimentos para gerir 

adequadamente os conhecimentos gerados pelo EB, particularmente no campo 

científico e tecnológico. Um desafio que deve ser enfrentado com uma combinação 

engenhosa de arte e ciência. 

Por fim, porém não menos importante, cabe a Agência realizar a Gestão da 

Propriedade Intelectual, no papel de braço executor do NIT do Exército Brasileiro. 

Praticante de um modelo de inovação fechada (tradicional) e como consequência disso, 
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o EB possui um portfólio de ativos intangíveis muito modesto, malgrado desenvolver 

tecnologias genéricas, duais e de alto valor agregado. Dinamizar esse setor é o papel da 

área de Gestão da Propriedade Intelectual da AGITEC, em apoio a todas as Instituições 

de Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro, não restritas aquelas orgânicas do 

Departamento de Ciência e Tecnologia. 

AGITEC: CONECTAR - INOVAR - TRANSFORMAR 
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1. Introdução 

A República da Colômbia é considerada a quarta maior economia latino-

americana. Apesar de sua imagem internacional estar associada a belezas naturais e 

obras como as de Gabriel Garcia Márquez, o país ficou conhecido devido ao 

narcotráfico e aos conflitos internos com as guerrilhas armadas. O Brasil possui uma 

fronteira com a Colômbia de 1644,2 km que é objeto da Política Nacional de Defesa 

(2012) e da Estratégia Nacional de Defesa contra ameaças transnacionais, tal como o 

corredor do narcotráfico que liga a fronteira aos centros populacionais do Brasil. 

Em meados dos anos de 1970, as guerrilhas se consolidaram com o 

desenvolvimento de estratégias de atuação e organização motivadas pelo objetivo de 

transformar politicamente o Estado. Dessa forma, são resultados desta perspectiva a 

formação de grupos guerrilheiros como o Exército da Libertação Nacional (ELN), o 

Exército Popular da Libertação (EPL) e as Forças Armadas Revolucionárias da 

Colômbia (FARC), com destaque para este último. 

Porém, após décadas de enfrentamento, as ações governamentais recentes 

resultaram oferecer opções mais realistas rumo à resolução do conflito. Houve um recuo 

das forças militares das FARC, resultado da política de confronto armado empreendida 

pelo governo de Álvaro Uribe (GONZÁLEZ, 2015). A perda de força militar das FARC 

conduziu à tentativa de um acordo político. Em 1998, estimava-se a existência de 

aproximadamente 20 mil guerrilheiros, já em 2013, pondera-se que esse número tenha 

regredido para menos de oito mil homens. Além disso, devido à associação de sua 

imagem a atos terroristas e de violência contra a população praticada nas últimas 

décadas, o grupo perdeu grande parte do apoio da opinião pública à sua causa, não só́ 

dentro de seu país como externamente (PEREIRA, 2015). 

O presente artigo visa discutir quanto ao efeito positivo para a segurança do Brasil 
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resultante do acordo de paz entre a Colômbia e as FARC. A metodologia adotada 

compara os propósitos políticos do acordo com os efeitos da questão geopolítica da 

transnacionalidade, conjugada com o problema da ligação entre a frente dissidente 

Frente Primero das FARC e o Narcotráfico no Brasil. 

 

2. Perspectiva Política do Acordo de Paz entre a Colômbia e as FARC 

Em outubro de 2012 teve início o diálogo entre o Governo Colombiano e as 

Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia/Exército do Povo (FARC-EP), por meio 

da fase pública iniciada em Oslo, Noruega, após seis meses de conversações 

preliminares que construíram o consenso da busca pelo fim do conflito armado e início 

da construção da paz. Desde esse momento, a opinião pública incluiu o tema da 

resolução do conflito em sua agenda e passou a acompanhar de perto todas as 

manifestações políticas relacionadas ao assunto. A possibilidade de um acordo que 

encerre o conflito é algo desejado pela sociedade colombiana e, em especial, para a 

parte que sofreu com os rigores da guerra. Porém, essa observa o assunto com 

desconfiança, principalmente, em razão da forma inesperada com que o novo presidente 

do país, Juan Manuel Santos, passou a tratar o tema (GONZÁLEZ, 2015). 

A chegada ao poder do presidente Juan Manuel Santos, para a surpresa daqueles 

que consideravam que a sua gestão seria uma continuidade da administração de Álvaro 

Uribe, de quem havia sido ministro da defesa e um dos responsáveis por impulsionar a 

política de "Segurança Democrática", significou um importante e inesperado 

reposicionamento da política vigente na Colômbia (ROCHE, 2015). 

Juan Manuel Santos surpreende a seus críticos e aos de Uribe afirmando em seu 

discurso de celebração do triunfo eleitoral, em 20 de julho de 2010, que "sou e serei o 

presidente da unidade nacional", "Não haverá mais confrontos inúteis, não haverá mais 

divisões" (ROCHE, 2015). 

Os diálogos iniciados no final de 2012 em Havana foram estabelecidos a partir de 

uma agenda temática cujos principais pontos são: desenvolvimento agrário (reforma 

agrária e posse de terras; participação política dos guerrilheiros; desmobilização das 

forças de guerrilha; narcotráfico (discussão de alternativas para desenvolver a região 

onde atualmente se cultiva a coca); e vítimas (discussão sobre punições contra 

responsáveis por abusos de direitos humanos) (PEREIRA, 2015). 

No dia 2 de outubro de 2016, o povo colombiano participou de um plebiscito 

referente ao acordo de paz alcançado entre o governo do país e as FARC. Depois de 52 
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anos de conflito, oito milhões de vítimas, mais de 260.000 mortos, dezenas de milhares 

de desaparecidos, o primeiro acordo de paz foi rejeitado para a surpresa do presidente 

Santos que buscava legitimar o processo por meio da participação popular. Além disso, 

tratava de cumprir uma promessa de campanha onde afirmara que seria o povo 

colombiano quem daria a última palavra sobre o acordo de paz (DURAN, 2016). 

Em pronunciamento oficial, Juan Manuel Santos aceitou o resultado e disse que 

convocará todas as forças políticas, incluídas aquelas inclinadas pelo "Não", a participar 

de um debate nacional (DURAN, 2016). Após 53 dias de renegociações, que incluíram 

propostas daqueles que votaram não, os colombianos obtiveram uma nova esperança de 

acabar com um conflito de mais de 52 anos, que deixou 250.000 mortos e cerca de 8 

milhões de vítimas (CNN, 2016). 

Muitos são os pontos de divergências entre os defensores do "Sim" e do "Não". 

Porém, estes podem ser resumidos na frase do ex-presidente Uribe: "buscamos um país 

que respeite a lei, e este acordo premia os criminosos". Acredita-se que, em breve, 

Santos logre unificar o país e, finalmente, referendar o acordo de paz. No entanto, 

mesmo alcançando o consenso interno e legitimando o acordo de paz, haverá um 

aspecto importante nesse processo que terá passado quase despercebido do público em 

geral e que, por isso, merece grande atenção, inclusive dos países vizinhos como o 

Brasil: o fato da "Frente Primero" das FARC não ter aderido ao processo de paz. 

O processo de paz busca solucionar o histórico de conflito que, de acordo com o 

autor Salas-Salazar (2016) tem reduzido no ano de 2014, pelo declínio característico de 

períodos de cessar-fogo unilateral decretado pelas FARC, e que em 2015 representam os 

níveis mais baixos da história do registro de conflito armado, consistente com o cessar-

fogo bilateral acordado em Havana, como um gesto de confiança entre as partes. 

No entanto, o levantamento de Salas-Salazar (2016), como mostra a figura 1, 

mostra apenas que incidência na região próxima à capital, foi baseado apenas nos 

registros policiais de conflito entre os guerrilheiros e as forças regulares colombianas. 

No caso da Frente Primero, que ocupa a região da fronteira com o Brasil, não ocorrem 

conflitos pelo fato de que a região está distante das forças regulares centras, 

encontrando o obstáculo da selva e usufruindo-se da proteção resultante da relação com 

a população local, os indígenas. Também é conhecida a ligação da Frente Primero das 

FARC com o tráfico de drogas e, nesse ponto, observa-se a maior ameaça do grupo ao 

Brasil (COSOY, 2016). 

A Frente Primero Armando Ríos, unidade rebelde das FARC, anunciou em julho 
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deste ano que não iria depor as armas após o cessar-fogo assinado entre as FARC e o 

governo colombiano. A Frente Primeiro, que foi responsável pelo sequestro da ex-

candidata à Presidência da Colômbia Ingrid Betancourt, argumentou que as propostas 

de paz acordada entre as partes não solucionam as questões sociais e econômicas que 

motivaram o grupo guerrilheiro a pegar em armas em 1964 (COSOY, 2016). A Frente 

Primero não reconhece o acordo, podendo representar uma real ameaça na fronteira do 

Brasil. Os aspectos geopolíticos do corredor do narcotráfico que concluíram essa análise 

parcial, serão abordados a seguir. 

 

3. A questão geopolítica da transnacionalidade conjugada com o problema da 

ligação entre a frente dissidente Frente Primero das FARC e o Narcotráfico no 

Brasil 

O acentuado transnacionalismo mundial é um aspecto relevante e o crime 

organizado transnacional é um desafio para a segurança dos países (AVILA, 2014). Essa 

transnacionalidade, em particular na fronteira do Brasil com a Colômbia, define-se pela 

permeabilidade ilegal das fronteiras e a existência de um corredor de comunicação que 

adentra a divisa estabelecida no Tratado de Limites entre o Brasil e a Colômbia de 1907, 

que tem como base a demarcação, entre outras, da linha Tabatinga-Apapóris. 

Nessa fronteira, no entanto, existem ainda mais atores importantes para a política 

internacional, como a presença de tribos indígenas, com a mesma raiz cultural, de 

ambos os lados. Além destes, como já mencionado, estabeleceu-se na região a frente 

dissidente das FARC, Frente Primero Armando Ríos, ocupando o espaço territorial dos 

departamentos Guainía e Vaupés (SALAS-SALAZAR, 2016). A presença desses atores 

e dos aspectos geopolíticos da região, representam um problema para a necessidade de 

securitização da área com vistas a coibir as ameaças, como os crimes internacionais, 

pela linha divisória praticamente desguarnecida de ambos os lados (SILVA, 1981). 

Visacro (2012) coloca que a relação entre as Forças Armadas brasileiras e o 

Movimento indígena pode ser prejudicada pelo preconceito e desconhecimento mútuos, 

em virtude da interposição de atores sociais e, até mesmo, pela pouca presença das 

demais agências do Estado. Isso dificulta ou até anula o combate a ilícitos 

transnacionais (sobretudo, o narcotráfico), favorecendo a atuação de grupos armados de 

países vizinhos, como as FARC, em franca ligação com a população local, que no caso, 

são as comunidades autóctones na faixa de fronteira. 

Segundo Ospina et. al. (2016), as FARC alteraram sua postura durante os longos 
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anos, trocando o combate cinético contra as tropas regulares de Uribe, por uma postura 

adequada à Guerra da Informação, como alvo a população marginalizada. O 

planejamento dos combates passou a estar centrado no estabelecimento de corredores do 

narcotráfico utilizando-se do controle da narrativa e dos aspectos geopolíticos, como o 

isolamento social da população indígena. A metodologia segue o recrutamento, do que 

os autores chamaram de “tontos útiles de Lenin”, em setores relegados a segundo plano 

pelo governo central da Colômbia, tal como: plantadores de coca, indígenas e elementos 

esquerdistas alienáveis. 

Externamente, Ospina et. al. (2016) acrescentam que a narrativa das FARC 

conquistou apoio para suas ações nas ideologias dominantes dos governos da Venezuela 

e do Equador. Isso permitiu compensar a assimetria bélica, fazendo com que as FARC 

pudessem contar com suporte político e da mídia internacional para sobreviver, mesmo 

com os fortes golpes da pressão militar do governo colombiano em próprio solo. 

Para dirimir a falta de legitimidade diante da sociedade legal da Colômbia, as 

frentes dissidentes das FARC procuraram aproveitar-se do vazio econômico e de 

segurança de áreas menos habitadas e da ideologia bolivariana internacional. Assim, as 

FARC incrementaram radicalmente seus esforços para obter apoio dos plantadores de 

coca, dos elementos indígenas e dos elementos de extrema esquerda (como estudantes). 

Estes esforços vieram acompanhados de uma intensa guerra informacional, permitido 

que as FARC, mesmo com baixo poder de combate, obtivessem força política. 

(OSPINA; MARKS; UCKO, 2016). 

Na análise geopolítica da área das reservas indígenas, verifica-se que a situação 

pode representar um complicador para a soberania nacional brasileira, pois pode ser 

utilizada como corredor transnacional para o narcotráfico das FARC. De acordo com o 

mapa da ACNUR, conforme figura abaixo, as reservas indígenas da Colômbia 

concentram-se na fronteira com o Brasil e reúnem uma população com língua própria, 

dentro de um território reconhecido e protegido pelo governo da Colômbia. Nessa 

situação, destacam-se as tribos Kurripako e Kubeo, figura 2, por ocuparem grandes 

áreas na fronteira com o Brasil. 

Segundo a ACNUR (2016) a tribo Kurripako, tem população de 7.827 habitantes 

na Colômbia, com uma organização social mística composta de cinco fratrias, ligadas 

pelo território que ocupa. As comunidades funcionam como um clã, sendo dirigidas por 

um pastor protestante e com economia baseada na agricultura. A tribo Kubeo tem 

população de 6035 habitantes com um complexo sistema de organização social. A tribo 

http://ompv.eceme.eb.mil.br/movimentos-migratorios-e-seguranca-na-faixa-de-fronteira/movimentos-populacionais-entorno-estrategico-brasileiro2/317-processo-de-paz-na-colombia-fim-de-uma-ameaca-transnacional-a-soberania-brasileira
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é dividida em linhagens patriarcais com a organização política sendo dirigida por um 

conselho. A sua economia é baseada na caça, pesca e agricultura. 

Do lado brasileiro, as ramificações tribais conservam as mesmas características 

familiares e culturais das tribos colombianas. Nesse sentido, a organização não 

governamental Ethnologue International Linguistics Center, realizou um estudo com o 

qual sustenta que as tribos do lado brasileiro têm a mesma raiz familiar e cultural das 

tribos colombianas, sendo apenas separadas pelos limites políticos estabelecidos pelos 

países. 

A transnacionalidade das tribos também pode ser verificada na base de dados 

utilizada pela Organização das Nações Unidas, em particular pela UNESCO, para 

definir as línguas ameaçadas de extinção. Geopoliticamente, essa posição oficial da 

ONU pode ser explorada por organizações não governamentais presentes na região, com 

interesses escusos aos interesses da soberania brasileira. Do mesmo modo, a 

transnacionalidade, conjugada com a pouca presença do Estado, pode ser utilizada pela 

Frente Primero para fazer a ligação com o tráfico no Brasil. 

Do lado brasileiro, segundo a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), as terras 

indígenas tradicionalmente ocupadas e envolvidas em questão fundiária foram 

regularizadas pela legislação brasileira, com decreto presidencial de homologação, tem 

garantias e direitos que restringem o acesso livre do poder público (BRASIL, 1989). De 

acordo com a Constituição Federal do Brasil, os povos indígenas detêm o direito 

ordinário e o usufruto exclusivo sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Essa 

condição pode ser utilizada em favor dos interesses do narcotráfico internacional 

(BRASIL, 1998). 

Além da questão fundiária e territorial, recentemente tem sido veiculado pela 

mídia internacional a questão do envolvimento das FARC com o crime organizado. 

Segundo o periódico El País, da Colômbia, os narcotraficantes brasileiros possuem 

ligação com frentes dissidentes das FARC. Isso implica que a presença da Frente 

Primero Armando Ríos, na fronteira com o Brasil, pode ameaçar a segurança nacional 

pela forte influência do narcotráfico. Além disso, o líder da Frente Primero, Géner 

García Molina, mais conhecido como ‘John 40’ ou ‘Chupeta’ pode atrair para a região 

outros guerrilheiros que não estejam de acordo com o que foi pactuado entre as FARC e 

o governo da Colômbia em Havana, em Cuba. 

Ainda segundo o jornal El País (2016), a Frente Primero não aceita entregar suas 

armas e controla de forma violenta a região dos departamentos colombianos de Guainía 
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e Vaupés. Essa região é uma grande área e de difícil acesso, por ser selvática, de 

população majoritária indígena, distante dos centros povoados e da ação governamental 

colombiana. Os narcotraficantes da região possuem forte ligação com o tráfico de 

drogas internacional, principalmente com os grupos do Brasil (AVILA, 2016). 

Do exposto, pode-se concluir que a questão geopolítica da transnacionalidade dos 

crimes na região de fronteira entre o Brasil e Colômbia representa uma real ameaça para 

o Brasil. O problema resulta da ligação entre a frente dissidente Frente Primero das 

FARC e o narcotráfico no Brasil, que pode aproveitar-se das questões indígenas, da 

pouca presença do Estado na região, da distância dos grandes centros (brasileiros e 

colombianos) e da fragilidade das legislações, para o estabelecimento de um corredor de 

sustentação para o narcotráfico transnacional. 

 

4. Considerações Finais 

O acordo de paz entre o governo da Colômbia e as lideranças das FARC pode 

representar um grande avanço para a segurança continental. No entanto, a presença 

dissidências, como a Frente Primero, na fronteira com o Brasil, pode representar uma 

ameaça Estratégia Nacional de Segurança do País, pelo estabelecimento de um corredor 

transnacional do narcotráfico que se aproveita das características geopolíticas da região. 

Meira Mattos (1980) coloca que uma estratégia eficiente para enfrentar a ameaça 

na fronteira depende da presença e de ações do Estado. Outro autor, em colocação ainda 

muito atual e aplicável ao caso, Mario Travassos (1935), diz que em face da 

interdependência econômica dos Estados modernos, quanto mais crescem os recursos 

industriais, menos valor tem as linhas divisórias. Assim sendo, a ameaça transnacional 

do narcotráfico permanece na região da fronteira do Brasil com a Colômbia, pois o 

acordo não resolve a questão das forças dissidentes, podendo ainda atrair guerrilheiros 

para a região em busca da manutenção do status quo e modus operandi de guerrilha. 

Portanto, será importante para a estratégia nacional de Defesa a atenção para os 

desdobramentos do acordo de paz, necessitando do envolvimento em nível político 

nacional, por parte do Brasil, para fazer-se presente na região e cumprir com os 

propósitos constitucionais de priorizar a área no objeto da securitização, considerando 

provável um possível fortalecimento de lideranças dissidentes. Da mesma forma, poderá 

ocorrer o recrudescimento do narcotráfico e busca de novos corredores ilegais que 

adentram no território brasileiro, dificultando ainda ais a missão das Forças Armadas do 

Brasil de combater o crime transfronteiriço. 
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BRAZILIAN WAY OF PEACEKEEPING: O JEITO BRASILEIRO 

NAS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DA PAZ
 

 
 

Wagner Alves de Oliveira1 

 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU) foi criada em 24 de outubro de 1945, 

após findada a Segunda Guerra Mundial, e vem desempenhando seu papel primordial 

em conformidade às palavras iniciais da Carta das Nações, “determinada a salvar 

futuras gerações do flagelo da guerra, promover o progresso social e proporcionar 

melhores padrões de vida, bem como unir forças para manter a paz e a segurança 

internacionais”. Em tal contexto, embora não explicitamente prevista naquele 

documento, as Operações de Paz (Op Paz) foram inicialmente concebidas com o intuito 

de preservar a paz onde os combates tenham sido interrompidos, bem como no sentido 

de auxiliar na implementação de acordos obtidos pelos “peacemakers”, em processo 

concernente. Além de seu papel como ferramenta para manter a paz e a segurança 

internacionais, três princípios básicos definem continuamente as Operações de 

Manutenção da Paz das Nações Unidas (UNPKO, acrônimo em inglês), a saber: 

- a imparcialidade; 

- o consentimento das partes; e 

- o não uso da força, exceto em autodefesa ou em defesa do mandato da missão. 

Inicialmente, a partir da primeira Operação de Manutenção da Paz (OMP), 

desdobrada no Oriente Médio em 1948, as forças de paz atuavam desarmadas ou 

levemente armadas, cujo armamento seria usado em defesa própria, no caso de virem a 

serem atacadas por alguma das partes em conflito. Por sua vez, as OMP passaram a ser 

integradas por componente militar armado a partir da Primeira Força Emergencial das 

Nações Unidas (UNEF I), demandada pela Crise no Canal de Suez e desdobrada entre 

os anos de 1957 e 1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Artigo originalmente publicado no dia 08 de novembro de 2018 no site do OMPV. 
1 Coronel veterano do Exército Brasileiro. 
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Figura 1 - Preâmbulo da Carta das Nações 

 
Fonte: https://www.unmultimedia.org/photo/. 

No entanto, a partir dos anos 1990, e principalmente nesse início de século, as 

Operações de Manutenção da Paz tem sido estabelecidas em ambientes particularmente 

desafiadores, motivadas sobretudo por conflitos internos, diferentemente da Primeira 

Geração das OMP, onde as partes em conflito constituíam-se em países beligerantes. 

Nesse cenário contemporâneo, via de regra, fazem-se presentes circunstâncias tais quais 

as elencadas a seguir: 

- falta de capacidade do país anfitrião em proporcionar efetiva segurança à sua 

população e de manter a ordem pública no âmbito de suas fronteiras; 

- onde a violência ainda poderá estar em curso em diferentes partes do território; 

- no qual a infraestrutura básica terá sido possivelmente afetada; 

- onde grandes porções de civis poderão ter sido deslocadas de suas vilas e 

cidades; 

- na qual a sociedade poderá estar dividida em estratos étnicos e /ou religiosos; e 

- onde graves abusos dos direitos humanos poderão ter sido cometidos - e ainda 

poderão estar ocorrendo. 

E ainda assim, duas situações severamente críticas tem recentemente impactado a 

reputação das OMP: os crimes perpetrados por “capacetes azuis” junto àqueles que 

deveriam proteger, e a baixa eficiência das ações no terreno - este aspecto em particular, 

ora conduzindo a missão e seus integrantes ao descrédito, ora ceifando a vida dos 

mantenedores da paz das Nações Unidas. Ao mesmo tempo, algumas temáticas 

específicas e inerentes, como a proteção de civis, a proteção das crianças, os direitos 

humanos, a violência sexual relacionada a conflitos e o empoderamento das mulheres 
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têm se tornado prioridades do mais alto grau na agenda da ONU, principalmente nas 

atividades de campo. 

Figura 2 - Funeral de peacekeepers de Bangladesh mortos no Mali 

 
Fonte: https://www.reuters.com/article/us-mali-security-un/explosion-in-mali-kills-three-u 

-n-soldiers-from-bangladesh-idUSKCN1BZ0DV.  
 

Em um esforço para lidar adequadamente com a complexidade dessas questões, 

aquele organismo tem estabelecido políticas e diretrizes afins, bem como conduzido 

fóruns, workshops e reuniões de alto nível, além de haver produzido e/ou atualizado 

materiais de treinamento - e conduzido o treinamento de multiplicadores em si. Dentre 

esses, podem-se citar iniciativas tais como a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável da 

ONU, em 2015 (UN Summit 2015); a Política de Tolerância Zero em Exploração e 

Abuso Sexual (SEA, acrônimo em inglês); os Materiais Fundamentais de Treinamento 

Antecedente ao Desdobramento (CPTM, acrônimo em inglês); o Relatório do Painel 

Independente de Alto Nível sobre Operações de Paz da ONU (HIPPO, acrônimo em 

inglês); e a publicação “Aprimorando a Segurança dos Capacetes Azuis das Nações 

Unidas”, também conhecido como “Relatório Santos Cruz”2.  

Desta feita, em relação às considerações apresentadas e apreciadas nos parágrafos 

anteriores, as questões que surgem são as seguintes: 

1. Pode-se vislumbrar uma real viabilidade para o aprimoramento dos atuais 

padrões de procedimentos operacionais aplicados pelo componente militar em uma 

OMP? 

 
2 Uma referência ao General de Divisão veterano Carlos Alberto dos Santos Cruz, antigo Comandante do 

Componente Militar das Missões da ONU no Haiti e na República Democrática do Congo, idealizador do 

relatório. 

https://www.reuters.com/article/us-mali-security-un/explosion-in-mali-kills-three-u%20-n-soldiers-from-bangladesh-idUSKCN1BZ0DV
https://www.reuters.com/article/us-mali-security-un/explosion-in-mali-kills-three-u%20-n-soldiers-from-bangladesh-idUSKCN1BZ0DV
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2. De que maneira seria possível obter maior efetividade nos resultados em 

campo, ao se lidar com o apoio à reconstrução do país anfitrião, no que concerne à 

reforma do setor de segurança; ao desarmamento, desmobilização e reintegração das 

partes em conflito; à preservação do estado de direito e dos direitos humanos; à 

proteção dos civis e à proteção das crianças; e ao combate à violência sexual 

relacionada aos conflitos, sem ameaçar a integridade física das forças de paz? 

3. Que tipo de técnicas e procedimentos poderiam ser desenvolvidos ou 

aprimorados, em busca de uma maior confiança a ser obtida junto às partes em conflito? 

Em suma: o que ainda poderia ser feito a título de inovação, fortalecimento ou 

aprimoramento das habilidades dos peacekeepers, visando a imputar-se real efetividade 

aos resultados desejados nas Operações de Manutenção da Paz? 

Longe de se buscar apontar soluções definitivas, apresenta-se aqui uma primeira 

imagem de algo que se tem conhecido como o “Brazilian Way of Peacekeeping - Jeito 

Brasileiro de Manter a Paz”. Tal não se realizaria sem antes serem traçadas algumas 

considerações julgadas pertinentes, abordando aspectos que possam contribuir para o 

desenvolvimento dessa discussão. 

Pois bem, ademais de sua reconhecida situação como ator regional de destaque, 

assim considerados a América do Sul e parte da África Ocidental, a condição de 

proeminência do Estado Brasileiro como um ator global passa a ser vislumbrada, à 

medida que se almeje uma posição de maior relevância do País junto à comunidade 

internacional. Corroborando tal assertiva, recordam-se aqui os organismos 

internacionais de maior destaque nos quais o Brasil toma assento, a saber:  

- a Organização das Nações Unidas, sendo um de seus membros fundadores; 

- a Organização Mundial do Comércio (OMC), desde a assinatura do GATT3, em 

1947; 

- o BRICS, ao lado da Rússia, Índia, China e África do Sul, sendo prevista a 

próxima reunião de cúpula para ocorrer no País, em 2019; 

- a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, que abrange Argentina, Uruguai e 

outros 21 países da África Ocidental; 

- a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), abrangendo um total de 

nove países de quatro continentes; 

- a Organização dos Estados Americanos (OEA); 

 
3 Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, assinado em 1947, daria origem à OMC em 1995. 
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- a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI); 

- a União das Nações Sul-Americanas (UNASUL); 

- o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL); 

- e outros. 

No entanto, em se tratando de questões ligadas às contribuições para a 

estabilidade e segurança internacionais, a demonstração mais significativa do 

envolvimento do Brasil estará provavelmente ligada ao seu engajamento nas Operações 

de Manutenção de Paz da ONU. 

Figura 3 - Bandeira Nacional e boina azul 

 
Fonte: http://www.defesaaereanaval.com.br/tag/peacekeepers/. 

A esse respeito, o marco inicial da participação brasileira nas OMP foi 

estabelecido em 1957, quando, durante os dez anos seguintes, cerca de vinte Batalhões 

de Infantaria foram sucessivamente integrados à UNEF I, encarregada de monitorar o 

cessar-fogo do conflito árabe-israelense. Depois de ter enviado contingentes para 

Moçambique, Angola e Timor Leste (entre o final dos 1990 e início do século atual), no 

ano de 2004, o Brasil assumiu a liderança do componente militar da Missão das Nações 

Unidas para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH). 

A missão foi criada em 30 de abril daquele ano, com o objetivo de restaurar o 

estado de direito, a segurança e a normalidade daquele país caribenho, após episódios de 

turbulência política e violência, os quais culminaram no exílio do presidente haitiano 

Jean Bertrand Aristide. Mais tarde, ainda durante a vigência da MINUSTAH, um 

terremoto de magnitude 7.0 na escala Richter que devastou o país em 2010, além do 

furacão Matthew, que afetou severamente a vida dos haitianos em 2016, representariam 
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significativos desafios adicionais para as habilidades e capacidades dos mantenedores 

da paz. 

Portanto, com relação à participação do Brasil naquela que se tornou a maior 

contribuição do País para a Manutenção da Paz, pode-se destacar que, ao longo de 13 

anos, cerca de 37.500 militares das Forças Armadas brasileiras integraram as tropas do 

Batalhão de Infantaria e da Companhia de Engenharia de Força de Paz no Haiti. Além 

disso, a liderança do componente militar, durante todo aquele período, coube a um 

Oficial General do Exército Brasileiro, evidenciando o prestígio obtido perante a 

comunidade internacional. Como um todo, o País já contribuiu com efetivos para mais 

de 40 missões de paz da ONU, tendo destacado aproximadamente 51.000 “capacetes 

azuis”, cujos 

esforços têm sido tradicional e amplamente reconhecidos pela qualidade proporcionada 

e pelos resultados atingidos. 

Desta feita, pergunta-se: quais características ou recursos poderiam representar o 

real diferencial a esse respeito, evidenciados pela indiscutível reputação construída 

pelos peacekeepers brasileiros? Haveria aspectos relacionados a uma certa 

“personalidade coletiva brasileira” que poderiam ter contribuído de alguma forma para 

os resultados que se tem alcançado nas Operações de Paz? Em suma, como as forças de 

paz brasileiras poderiam ter influenciado positivamente – e como poderão influenciar no 

futuro – o aprimoramento da eficiência das Operações de Manutenção da Paz? 

Tentaremos descobrir algumas pistas por intermédio de um estudo de caso. 

 

Hino Haitiano cantado pelo Pelotão Brasileiro, novembro de 2010 

Imediatamente após retornar de mais uma missão bem-sucedida, a Força de 

Reação Rápida (QRF, acrônimo em inglês) foi acionada novamente pelo Comandante 

do Batalhão para deslocar dois de seus Pelotões, reforçados por um Pelotão de 

Cavalaria, para a cidade de Saint Marc, no norte do Haiti, para atuar no transporte das 

urnas de votação, após os votos terem sido contabilizados. Assim, entre 19:00h e 

23:30h, o pessoal a ser empregado na missão deveria fazer seus preparativos, tais como 

o planejamento do deslocamento, a emissão de ordens e o treinamento das ações a 

serem realizadas, dentre outros. 

Após um deslocamento terrestre de cerca de três horas a partir de Porto Príncipe, 

a QRF chegou a Saint Marc por volta das 04:00h da manhã. Em particular, sua missão 
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seria a de escoltar as urnas que já estavam posicionadas dentro da base local da ONU 

até a cidade de Gonaives, 120 km ao norte de Saint Marc. 

Figura 4 - Mapa do Haiti 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/301107925077002800/. 

Depois de menos de três horas de descanso em um lugar que não era muito 

adequado para tal, além da necessidade de se manterem as medidas de segurança 

coletiva de forma apropriada, a tropa estava pronta para partir. Assim que as urnas 

foram embarcadas e o comboio organizado, o Comandante da QRF deu a ordem para 

início de movimento. Porém, 15 quilômetros mais tarde, ele foi informado de que a 

estrada para Gonaives se encontrava bloqueada, recebendo ordem no sentido de que 

retornasse para Saint Marc. Ao retornar à cidade, eles se depararam com uma 

manifestação de cerca de 500 civis haitianos, além de barricadas e pneus sendo 

queimados nas ruas. 

Uma vez que a Companhia fora bloqueada e não pôde retornar à base da ONU, 

seguindo as ordens dadas por seu Comandante e agindo de maneira perfeitamente 

adequada às regras de engajamento, lançou-se mão de munição não letal em resposta à 

enorme quantidade de pedras que lhes foram arremessadas. Assim, conseguindo 

retornar à base, sua próxima missão seria evitar que a multidão alcançasse o lugar onde 

as urnas permaneceriam, até que houvesse outra oportunidade de serem conduzidas para 

Gonaives. 

Então, o 2º Pelotão recebeu a missão de permanecer à frente da base, estando seu 

Comandante à frente de seus subordinados. Os haitianos se aproximaram, reivindicando 

a passagem pelo acesso bloqueado. A apenas cinco metros da primeira linha de escudos, 

começaram a gritar e a se atirar ao chão de maneira desafiadora e agressiva, provocando 
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as tropas de maneira dura e insidiosa. Naquele momento, como protesto, alguns deles 

começaram a cantar o Hino Nacional Haitiano. 

Foi quando o Comandante do 2º Pelotão percebeu que não tinham sido em vão as 

ocasiões em que tiveram que treinar exaustivamente aquele hino, durante os 

preparativos para a Medal Parade. Mesmo portando uma granada em mãos, ele 

começou a cantar o hino junto com os manifestantes, liderando o canto diante de seus 

soldados como se fosse um maestro diante de sua orquestra. Ao final do canto, o jovem 

tenente saltou à frente de seus soldados, vibrando, como se comemorasse o gol marcado 

por seu time de coração. Desta forma, o Comandante de Pelotão obteve a confiança dos 

manifestantes, que acabaram se dispersando. Ainda assim, a fração manteve sua posição 

até por volta das 18:00h, quando finalmente pode adentrar à base, que só naquele 

momento encontrava-se livre da ameaça. 

O que dizer da brasilidade inserida na perspicácia e empatia demonstrada pelo 

jovem tenente no episódio acima? Buscando nas raízes mais ancentrais relativas à 

concepção do preparo e do emprego de agrupamentos militares, Sun Tzu diria que “ao 

reunir um exército e concentrar suas forças, deve-se misturar e harmonizar seus diversos 

elementos antes de instalar seu acampamento”. Corroborando tal conceito, a epopeia e o 

êxito em Guararapes atestam de forma mais que fidedigna a mistura e a harmonia 

citadas pelo general e sábio chinês, naquele episódio em que não somente 

nasceu o Exército Brasileiro, mas também surgiria pela primeira vez a noção de Pátria 

em terras brasileiras. 

Figura 5 - Batalha dos Guararapes, quadro de Victor Meirelles 

 
Fonte: http://www.arqnet.pt/portal/imagemsemanal/abril0303.html. 
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Inevitável seria, então, inferir a respeito da gênese da sociedade brasileira. Em seu 

“Tratado da terra e gente do Brasil”, o padre português Fernão Cardim realça o espírito 

de solidariedade por ele observado no povo brasileiro de finais do século XVI, quando 

escreve que “logo comem tudo o que têm e repartem com todos (...)”. Já Marcos Góes 

em sua obra “Dom João: o Trópico coroado”, destaca outras características do brasileiro 

com o qual o imperador teria contato a partir de 1808 como “de menor rigor que o 

europeu, mais generoso e de fácil trato, ligado à família, mais trabalhador que 

aventureiro.” Da mesma obra se pode extrair o comentário de que “o Rio de Janeiro, 

espelho do Brasil e capital do Vice-Reino, (...) era uma mistura de povos, de raças e de 

intenções. Tudo nele ostentava a marca da improvisação, do fortuito, da adaptação, do 

arranjo, do eventual.” 

Examinar Gilberto Freyre permitiria entender a ligação entre as atitudes cotidianas 

e as características intrínsecas ao povo brasileiro, como resultado da “miscigenação que 

largamente se praticou aqui”, quando se infere sobre todo o ganho do qual se 

beneficiaram os entes da sociedade brasileira, a partir de atributos advindos de suas 

raças formadoras. Do indígena, nos teria vindo o gosto pelos jogos como parte do 

processo de socialização; do negro, e da negra em particular, o aporte sentimental, 

representado tanto pela ternura maternal das amas-de-leite quanto pela amizade fiel 

dispensada pelas mucamas às sinhazinhas; e do português, Freyre destaca o aspecto 

contemporizador, dotado que era de “plasticidade social suficiente para se misturar aos 

índios e aos escravos negros”. 

Figura 6 - Sobrados e Mucambos e Casa Grande e Senzala (obras de Gilberto Freyre) 

 
Fonte: https://super.abril.com.br/historia/o-pensador-do-brasil. 

Certamente, o exame de literatura concernente à formação da sociedade brasileira 

não compatibilizaria perfeitamente todo um comportamento social e os atributos 
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desejáveis de serem evidenciados nas Operações de Manutenção da Paz. Da mesma 

forma, o estudo de caso não responde à totalidade das perguntas e não traz as soluções 

perfeitas para os duros desafios enfrentados pelos mantenedores da paz nos dias atuais. 

No entanto, da análise em pauta podem-se destacar alguns aspectos, a título de 

conceitos atitudinais, tais como a liderança, a confiança mútua, a inventividade, a 

tenacidade, o preparo técnico-profissional e a conquista dos corações e mentes. Tais 

aspectos encontram seus homólogos na literatura anteriormente explorada, a qual 

descreve as características da brasilidade, do jeito brasileiro de ser. Mais que isso, tais 

características são encontradas no dia a dia de nossos homens e mulheres, de Norte a 

Sul, entre os que vestem as fardas verde-oliva, cinza ou azul, e entre seus coirmãos 

civis. 

Figura 7 - Peacekeeper brasileiro e crianças haitianas 

 
Fonte: https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,apos-13-anos-brasil-deixa-ohaiti 

,7000195095.  
 

O estudo de caso possibilita, enfim, inferir uma eventual correlação entre os 

aspectos comentados anteriormente e o possível “Brazilian Way of Peacekeeping - Jeito 

Brasileiro de Manter a Paz”. À abordagem como um todo pode-se associar o fato de que 

o binômio "cordialidade e firmeza" tem sido colocado em prática pelas forças de paz 

brasileiras ao longo da história de seu envolvimento nas Operações de Paz da ONU, o 

que também tem aportado substantiva contribuição para o êxito obtido desde Suez, nos 

anos 1950-60, até os dias atuais. Por fim, observa-se que a hospitalidade, a 

solidariedade e a bondade genuína, enquanto características do povo brasileiro, sua 

serenidade e boa-vontade na relação com os demais seres humanos - independentemente 

de questões políticas, étnicas ou religiosas - são transferidos, em certa medida, para o 

emprego das tropas brasileiras em Peacekeeping.  

https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,apos-13-anos-brasil-deixa-ohaiti%20,7000195095
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,apos-13-anos-brasil-deixa-ohaiti%20,7000195095


 
 

112 

 

MOVIMENTOS 

MIGRATÓRIOS 

 

 

 

 



 
 

Coletânea do Observatório Militar da Praia Vermelha, p. 113-121, 2018                                 113 

 

A DIÁSPORA VENEZUELANA NO CONTEXTO SUL-

AMERICANO E SEUS IMPACTOS PARA O BRASIL 

 
 

Tássio Franchi1 
 

 

Introdução 

O século XXI assiste uma das maiores crises de humanitárias, com 65,6 milhões 

deslocados em todo o mundo, conforme aponta pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) (UNHCR, 2017). Diferentes abordagens apontam os motivos que levam as 

pessoas a se deslocarem incluem guerra, catástrofes naturais, crises ambientais, 

perseguições político-religiosas, ou quando são usados como armas de constrangimento 

nas mãos de governantes em buscas de vantagens no tabuleiro geopolítico das nações 

(LEPRESTE, 2005; GREENHILL, 2010). Normalmente as pessoas associam este tema 

com campos de refugiados na África, Guerra na Síria, ou as tragédias naturais na Ásia. 

Entretanto, a Colômbia possui a segunda maior população de deslocados do mundo e a 

primeira em deslocados internos ou IDP-Internal Displacement People (UNHCR, 

2017). 

A esse cenário sul-americano, soma-se a instabilidade político-econômica na 

Venezuela, que tem provocado o fluxo de venezuelanos para toda a América em especial 

para Colômbia e Brasil. O fluxo destes deslocados não pode ser entendida somente por 

uma visão bilateral Brasil-Venezuela. Para pensar os impactos para o Brasil, esse 

movimento deve ser compreendido dentro do contexto sul-americano. Nestes termos, o 

presente texto propõe observar outras dinâmicas regionais recentes que afetam a 

circulação de pessoas entre os países. Mais especificamente, o processo de paz das 

FARC e os deslocados internos colombianos que extravasam as fronteiras rumo ao 

Equador e Venezuela, bem como as relações diplomáticas entre Caracas e Bogotá. 

 

A incógnita colombiana 

Segundo a ONU, existem 7.7 milhões de colombianos deslocados. Além dos 

deslocados internos, mais de 311 mil colombianos foram identificados como residentes 

em outros países da América do Sul, com status de refugiados (UNHCR, 2017). 

Equador e Venezuela recebem a maior parte destes colombianos devido às facilidades 
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das fronteiras com rodovias e cidades próximas que interligam estes países, sendo o 

número de colombianos no Brasil não expressivo. Parte disto pode ser explicado pelas 

características da região de fronteira onde a baixa densidade demográfica, de cidades e 

comunidades amazônicas, a falta de vias de acesso (rodovias) e redes dificultam o 

trânsito dos indivíduos. 

Os conflitos armados e as ações de grupos como as FARC, ELN, BACRIMs e os 

cartéis do narcotráfico são o principal motor de expulsão dos indivíduos (ORTIZ; 

KAMINKER, 2014). O processo de paz entre o Governo e as FARC na Colômbia gerou 

na comunidade internacional a esperança de que a paz seja alcançada e isto diminua a 

violência no país. O Prêmio Nobel da Paz de 2016 concedido ao presidente Juan 

Manuel Santos é evidência disso. Todavia, o futuro do processo de paz ainda é uma 

incógnita, tendo em vista que ocorreram diversas e frustradas tentativas de acordos com 

as FARC e muitos acabaram gerando mais violência (SALAS-SALAZAR, 2016). A 

teoria mostra que a derrota de um inimigo hierarquizado, como as FARC, causa a perda 

de controle sobre suas frações menores o que ocasiona um aumento da violência 

(BOHORQUEZ et al., 2009). Essa colocação é corroborada pelo fato de que variadas 

frentes guerrilheiras anunciaram que não seguirão os Acordos de Paz e pela constatação 

do aumento do plantio de coca e produção de cocaína na Colômbia, Bolívia e Peru 

(UNODC, 2016). A saída das frentes guerrilheiras da estrutura hierarquizada das FARC 

vai provocar um novo reordenamento de rotas e de forças entre os grupos armados, os 

produtores de drogas e os grandes consumidores, dentre os quais estão facções 

criminosas como o PCC, CV e FDN. O que se destaca nesses movimentos, é o possível 

aumento da violência no campo na Colômbia, sem perspectiva de não diminuição nos 

próximos anos, continuando a forçar os indivíduos a sair. 

Colômbia e Venezuela têm enfrentado turbulências diplomáticas e a fronteira 

entre os países ficou fechada por quase um ano, entre agosto de 2015 e julho de 2016, 

por iniciativa do governo venezuelano sob o motivo legal de conter o contrabando. A 

despeito destas turbulências, o fluxo migratório entre esses dois países está estabelecido. 

A imprensa local colombiana reporta que mais de 350 mil venezuelanos se instalaram 

no país nos últimos seis anos, sendo mais de 160 mil apenas nos últimos dois anos. A 

agência da ONU para refugiados aponta que na Colômbia existem 7.861 venezuelanos 

que são oficialmente refugiados e 173.673 em situação similar e de refugiados 

(ACNUR, 2017b). O fluxo tem aumentado, segundo notícias da própria agência da 

ONU que estima mais 300 mil venezuelanos na Colômbia (ACNUR, 2017). Os 

http://ompv.eceme.eb.mil.br/movimentos-migratorios-e-seguranca-na-faixa-de-fronteira/movimentos-populacionais-entorno-estrategico-brasileiro2/316-a-diaspora-venezuelana-no-contexto-sul-americano-e-seus-impactos-para-o-brasil
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venezuelanos que buscam abrigo no país vizinho têm além do idioma comum, 

facilidades de obter documentos, acesso ao sistema de saúde e uma rede de rodovias e 

cidades mais densa que a fronteira Brasil-Venezuela (PALACIOS, 2005). Estes números 

e fatos mostram que a Venezuela, e não o Brasil, tem sido a alternativa mais procurada 

pelos venezuelanos. 

Fica, a nosso ver, a incógnita se o Estado colombino vai conseguir equacionar o 

contramovimento ao processo de paz e garantir a segurança interna para colombianos e 

deslocados venezuelanos. Em não garantindo, o país pode deixar de ser atrativo para 

parte dos venezuelanos, o que poderá aumentar o fluxo rumo ao Brasil 

 

A Diáspora Venezuelana e seus impactos no Brasil 

A diáspora venezuelana não é um processo novo, se iniciou ainda durante o 

governo do presidente Hugo Chaves vem se agravando com o governo Maduro. Não é 

um processo fácil de estudar, pois desde o ano 2000 não existem dados oficiais 

publicados pelo governo venezuelano sobre a trânsito de seus cidadãos, o que força os 

pesquisadores a olhar os dados de cada um dos países que recebem os migrantes (DE 

LE VEJA;VARGAS, 2014). Além da Colômbia, os EUA (260.000), Espanha (200.000), 

Itália (150.000), Portugal (100.000) e alguns outros países latino-americanos eram os 

destinos preferenciais nos primeiros anos (DE LE VEGA, 2010). 

Segundo dados do Departamento de Homeland Security dos Estados Unidos 

(USDHS, 2015), somente entre 1990 e 2013 mais de 154 mil venezuelanos já obtiveram 

a residência permanente nos EUA. A maioria deles profissionais capacitados o que 

configura um claro movimento de fuga de cérebros (Brain Drain) que não tem 

perspectivas de retorno à pátria, segundo (FREITEZ, 2011). São mais de um milhão de 

venezuelanos espalhados em diferentes países. 

O Brasil não estava entre as opções dos Venezuelanos que procuravam países com 

o IDH mais alto ou países com o mesmo idioma materno. Entretanto, após quase duas 

décadas de saídas constantes de uma elite provida de capital financeiro e intelectual 

(que possibilita maior empregabilidade e absorção), a atual geração de migrantes 

venezuelanos é composta em parte por pessoas com baixa capacitação formal e poucos 

recursos. Ambos os fatores limitam as alternativas de mobilidade deste grupo. Essa 

nova configuração pode ser confirmada pela análise do número de pedidos de refúgio de 

venezuelanos no ano de 2016. Segundo a ONU, dos 18.300 pedidos, Estados Unidos 

receberam 18.300 pedidos, o Brasil 12.960, Peru 4.453, Espanha 4.300 e México 1.044 
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(ACNUR, 2017). Como se percebe o Brasil, destino antes não cogitado, já figura em 

segundo lugar no movimento de migração recente. 

O número total de venezuelanos no Brasil varia de acordo com agência ou 

unidade da federação em que se busca os dados. Essa variação é mais representação da 

realidade do que uma questão de formas distintas de medida, pois essa inconsistência é 

devida especialmente a dois fatos: (1) diariamente chegam deslocados pedindo refúgio, 

visto ou residência temporária e (2) a fronteira é permeável e é comum que 

venezuelanos cheguem aos abrigos de acolhimento (em Roraima e no Amazonas) sem 

documentos e sem terem passado por qualquer controle do Estado Brasileiro. Deste 

modo, os dados oficiais podem estar subestimados na pior hipótese, ou com um delay 

de algumas semanas/meses na melhor, supondo que todos os estrangeiros ilegais e 

irregulares buscaram regularizar sua situação no país após se instalarem. 

Segundo os dados da CONARE, em 2016 os venezuelanos representam o maior 

grupo com pedidos de refúgio no país. São 3.375 pedidos oficiais de refúgio o que 

correspondem 33% do total. Somados aos pedidos de anos anteriores ainda não julgados 

eram 4.434 pedidos, dos quais apenas 14 foram concedidos (CONARE, 2017). Esta 

baixa concessão pode ser explicada em parte pela complexidade do processo de 

julgamento dos pedidos pelo Ministério da Justiça, e parte pela legislação vigente até 

outubro de 2017 que restringia as categorias de deslocados que poderiam ser 

enquadrados como refugiados pelo Brasil (Lei Nº 9.474/97). 

Entretanto, é preciso observar as mudanças na legislação que facilitaram de 

sobremaneira regularização da permanência dos venezuelanos no país. A nova base 

legal esta constituída: (i) pela Lei Nº 13.445 de 24 de Maio de 2017 - Institui a Lei de 

Migração, que começa a vigorar em Novembro; e a (ii) e Resolução Normativa No126, 

de 2 de Março de 2017 - Dispõe sobre a concessão de residência temporária a nacional 

de país fronteiriço. Aliados a esta abertura legal, os venezuelanos que estão em abrigos 

de acolhimento em Boa Vista e Manaus têm sido orientados e levados a Polícia Federal 

para regularizarem sua situação no país. O resultado disto já pode ser notado. Segundo a 

Polícia Federal, até agosto de 2017 foram solicitados 12.379 pedidos de refúgios em 

todo o Brasil, dos quais cerca de 10.000 somente em Roraima, sendo a maior parte de 

Venezuelanos. 

Um ponto interessante na diáspora Venezuelana para o Brasil é a origem dos 

venezuelanos. Pesquisas preliminares apontam que a maioria dos imigrantes não 

indígenas são de Gobernaciones (estados) distantes da região fronteiriça (SIMÕES, 
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2017). São em parte de Caracas, Carabobo, Sucre, Managas, Mérida que são estados 

mais próximos ao Caribe e com maior densidade demográfica. Em menor número, 

migram pessoas originárias de Bolivar. Os migrantes indígenas são em sua maioria 

pertencente a etnia Warao, que vive originalmente na região do delta do rio Orinoco e 

na Reserva Imataca. Segundo o cacique Juan, após a morte de Hugo Chaves, a 

assistência que recebiam do governo diminui até ser praticamente extinta nos anos 

recentes, o que ocasionou dificuldades de obtenção alimentos e remédios e decisão de 

imigrar para o Brasil. Projetos minerários na região podem estar sendo um ponto de 

pressão adicional para expulsão destes indígenas (RAISG, 2013). 

A configuração natural da fronteira Brasil-Venezuela, sua baixa densidade 

demográfica em toda a região amazônica e a ausência de vias de integração impactam a 

forma com que a migração venezuelana se espalha/concentra no Brasil. A principal 

estrada de acesso dos deslocados é o corredor composto pela Ruta 10 e da BR-174 que 

liga Ciudad Guayana, no estado de Bolivar, até Boa Vista, no estado de Roraima e de lá 

para Manaus, no Amazonas. A funil representado por este eixo concentra o fluxo de 

indivíduos para Pacaraima-RR; Boa Vista-RR e Manaus-AM de modo que estas são as 

principais cidades impactadas pelo aumento do número de deslocados até o momento. 

Os impactos causados pelo fluxo de venezuelanos se diferenciam de acordo com o local 

de chegada. Em Manaus, devido ao porte da cidade, sua população e de suas 

infraestruturas a presença tende a ser diluída. Já em Pacaraima e Boa Vista o impacto é 

mais forte. 

Até o presente momento, principal impacto causado pelo fluxo de venezuelanos 

está sobre o sistema de saúde. Em Roraima, o impacto na saúde pode ser percebido pelo 

Decreto No 22.199 de 6 de Dezembro de 2016 que “Dispõe sobre a declaração de 

Emergência Nacional em Saúde Pública de Importância Nacional” para os municípios 

de Pacaraima e Boa Vista. O decreto foi motivado e fundamentado na sobrecarga dos 

aparelhos de saúde municipais e estaduais de Roraima. Tal fato é corroborado pelos 

dados do Ministério da Saúde que mostram um aumento desproporcional nas 

internações da rede pública. 

A situação dos abrigos para os venezuelanos também se difere entre Boa Vista, 

Pacaraima e Manaus. Em Manaus o estado tem propiciado suporte e os centros de 

acolhimento têm provido abrigo, alimentação e atenção básica de saúde. Embora a 

situação seja provisória existem instalações e recursos humanos dedicados a mitigar o 

problema. O cenário muda em Roraima, onde em Pacaraima não há abrigo organizado e 
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os venezuelanos acampam ao lado da rodoviária e em terrenos baldios pela cidade. Em 

Boa Vista, foi cedido um ginásio de esportes, mas a gestão é feita pela ONG 

Fraternidade, que angaria doações de alimentos, roupas e demais gêneros. O suporte do 

Estado existe, mas é mais precário em relação ao Amazonas. Um exemplo dessa 

precariedade, pode ser visto na inexistência de sistema de água esgoto e de satisfatórias 

condições sanitárias do abrigo de Boa Vista. O aumento dos casos de doenças 

infectocontagiosas que podem gerar epidemias e mesmo o ressurgimento de doenças 

que já haviam sido controladas por vacinação no Brasil é um risco real relatado por 

médicos os gestores locais. Reflexo disso está no anúncio do Mistério da Saúde do 

aporte de R$ 12 milhões para o estado de Roraima e no envio da equipe da Força 

Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) para diagnosticar o problema. 

Já foi levantada, e por hora descartada, a possibilidade da criação de um campo de 

refugiados em Roraima (TOLEDO, 2017), sendo o impacto de uma ação como esta é 

difícil de mensurar. Pode aumentar o fluxo já existente na medida em que a informação 

da melhora das condições de abrigo circular na Venezuela. Pode também impactar 

positiva ou negativamente imagem internacional e regional do Brasil, e as relações já 

abaladas com a Venezuela. Mas, esta possibilidade não pode ser definitivamente 

descartada, pois caso o cenário de aumento de venezuelanos realmente se confirme, o 

estado de Roraima poderá não ter capacidades financeiras e estruturais de resolver o 

problema e serão necessários aportes e ações federais. 

Para garantir as condições assistências básica aos migrantes é necessário um 

planejamento adequado. Nele é importante avaliar as capacidades de suporte dos entes 

da federação de receber os migrantes (saúde, educação, segurança) e das instituições 

nacionais de atuar, ou podem ser chamadas a atuar, caso os fluxos ultrapassem as 

capacidades locais. A presença estabelecida do Exército Brasileiro na Amazônia e sua 

contribuição no desenvolvimento e organização da região (FRANCHI, 2011) é recurso 

que não deve ser descartado. O Exército Brasileiro, por meio do Comando Militar da 

Amazônia e suas organizações subordinadas em Roraima, a 1ª Brigada de Infantaria de 

Selva e o 6º Batalhão de Engenharia e Construção, podem colaborar neste processo 

devido à experiência nas diversas missões de paz nas quais militares brasileiros atuaram 

em países com campos de refugiados da ONU. O exercício internacional Amazon Log, 

realizado este ano em Tabatinga-AM, teve como foco o apoio logístico a crises 

humanitárias (AMAZON LOG, 2017). Também é importante o envolvimento da 

Universidade e da sociedade civil (SIMÕES, 2017). 
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Como se vê, um problema dessa complexidade não se resolverá com ações 

isoladas, mas na coordenação de uma miríade de recursos e capacidades do Estado 

Brasileiro. É imprescindível observar a conjuntura e as condições dos estados 

diretamente envolvidos (fronteiriços) e indiretamente (destinos não fronteiriços), de 

modo a criar cenários que embasem as decisões e ações estatais. 

 

Conclusão 

O fluxo migratório de venezuelanos para o Brasil ainda não é um problema grave 

para o país ou para as Unidades da Federação. Atualmente, o caso é mais delicado em 

Roraima. 

Embora a Colômbia seja o destino de parte significativa dos venezuelanos, a 

relação entre os dois países é marcada por momentos de tensão que já culminaram no 

fechamento da fronteira. Os acordos de paz precisam de tempo para provar se vão 

conseguir diminuir os índices de violência e em consequência mitigar o problema dos 

deslocados internos e manter o país como um destino para os venezuelanos. Alterações 

na diplomacia que impeçam ou dificultem o fluxo para a Colômbia poderão influenciar 

na escolha do Brasil como destino. 

A maior facilidade de entrada e permanência legal no Brasil, por motivo da nova 

legislação deve facilitar o controle estatístico na medida em que deve estimular a 

regularização dos venezuelanos que ingressarem no país. Esse também poderá ser um 

fator atrativo para novos migrantes. 

O agravamento da crise econômica, política e social na Venezuela não devem 

arrefecer em 2018. A falta gêneros de primeira necessidade para saúde e alimentação, o 

aumento dos índices de violência interna, e os confrontos entre os diferentes grupos 

políticos no país vizinho devem continuar a estimular a saída de venezuelanos de sua 

pátria. Os destinos destes refugiados dependem de uma série de fatores ligados tanto ao 

indivíduo (recursos financeiros, redes de apoio e familiares em outros países, e outros) 

como do estado das relações diplomáticas entre os países que garantam as fronteiras 

abertas e favorecem o acolhimento. 

O Estado brasileiro deve acompanhar com interesse o desenrolar das próximas 

eleições na Venezuela e o processo de paz na Colômbia, observando como ambos iram 

afetar os fluxos migratórios, para não subestimar as demandas e necessidade, 

relacionadas a este tema nos próximos anos. Concomitantemente, preparar-se para 

atender de forma eficaz o possível aumento de deslocados para os estados fronteiriços, 
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utilizando seus recursos estatais e permitindo o envolvimento da universidade e 

sociedade civil de forma coordenada com suas ações e decisões. 
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INTERVENÇÃO FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: 

UMA QUESTÃO DE SINERGIA 

 
 

Rodrigo Lima França1 

 

 

Introdução 

O dia 16 de fevereiro de 2018 entrará para as páginas da história do Brasil. Neste 

dia foi decretada a Intervenção Federal na Segurança Pública do estado do Rio de 

Janeiro. 

A medida adotada pelo Exmo Sr Presidente da República Michel Temer, possui 

amparo constitucional e traduz a real situação do Rio de Janeiro da seguinte forma: 

“paciente em estado gravíssimo na UTI”2, ou seja, a estrutura de Segurança Pública se 

revela incapaz de neutralizar as ameaças, que há muito perturbam a ordem pública no 

estado da Guanabara. 

Palco de inúmeras Operações de Garantia da Lei e da Ordem, que também são 

decretadas pelo Presidente da República, o Rio de Janeiro já apresentava sinais de 

falência múltipla dos órgãos, há algum tempo. A última tentativa de salvar o paciente foi 

materializada pelo Decreto Presidencial de 28 de Julho de 2017, por meio do qual o 

Presidente Temer autorizou o emprego das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da 

Ordem, em apoio às ações do Plano Nacional de Segurança Pública, no período de 28 

de julho de 2017 à 31 de dezembro de 2018. 

Apesar de estar respirando com auxílio do aparelho federal, o estado do Rio de 

Janeiro apresentou um quadro clínico severamente comprometido, no tocante à 

Segurança Pública, restando então ao governo central, a adoção de uma medida mais 

extrema: a nomeação de um interventor, para atuar na gestão da Segurança Pública 

estadual. 

 

Desenvolvimento 

Diante do grave quadro clínico apresentado nas considerações iniciais, o governo 

federal lançou mão do remédio constitucional, nunca antes experimentado, capitulado 

 
 Artigo originalmente publicado no dia 22 de março de 2018 no site do OMPV. 
1 Tenente-Coronel do Exército Brasileiro. 
2 Expressão utilizada pelo General de Exército veterano Augusto Heleno Ribeiro Pereira, por ocasião do 

painel “A Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro: Intervenção Federal e Forças Armadas”, 

ocorrido no dia 7 de março de 2018, na Escola Superior de Guerra (ESG). 
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no Inciso III do Artigo 34, da Constituição Federal/88: 

“Art. 34: A União não intervirá nos Estados nem no Distrito 

Federal, exceto para: (I) manter a integridade nacional; (II) repelir 

invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra; (III) 

pôr termo a grave comprometimento da ordem pública; (IV) garantir o 

livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da Federação; 

(V) reorganizar as finanças da unidade da Federação que...” (BRASIL, 

2017, p.45). 

 

A situação atual do Rio de Janeiro, revela um quadro típico de paciente internado 

numa UTI, que sofre com os efeitos dos problemas que assolam a estrutura da 

Segurança Pública, mas que têm sua origem na crise ética e moral sem precedentes, que 

atinge os mais altos escalões da política brasileira. 

Face aos resultados das investigações da operação Lava-Jato e seus 

desdobramentos, que só no Rio de Janeiro somam até o momento, sessenta e seis 

prisões, trezentos e dezenove milhões de reais ressarcidos aos cofres da União e doze 

acordos de colaboração3, descortinou-se a corrupção como patente registrada do 

governo da Guanabara e, como não poderia deixar de ser, evidenciou-se o esvaziamento 

dos cofres públicos, gerando assim, diminuição e/ou perda total da capacidade de reação 

do estado, para restabelecer a sensação de segurança para sua população. Em resumo: o 

governo do Rio de Janeiro deixou de ter condições para solucionar seus problemas na 

área de Segurança Pública. 

Das novas ameaças que surgiram após o término da Guerra Fria, como terrorismo, 

tráfico de pessoas, pirataria, entre outras, o narcotráfico é a que ocupa lugar de destaque 

no Rio de Janeiro. Inúmeras comunidades, controladas pelo tráfico e por suas 

dissidências, dividem o estado em áreas de atuação e encontraram, nos últimos meses, 

terreno fértil para se espalharem, tal como uma metástase. Dessa forma, o governo 

federal, por força de previsão jurídica legal, entendeu que a situação ora apresentada por 

este estado da federação se tratava de uma grave excepcionalidade. 

Para tanto, a resposta deveria vir em forma de uma medida também excepcional, 

materializada com a intervenção federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro, 

instituída por meio do Decreto 9288, de 16 de fevereiro de 2018, que transferiu a gestão 

da segurança pública fluminense da esfera estadual para o comando do interventor 

militar, que tem por objetivo pôr termo à situação calamitosa em que se encontra a 

 
3 Informação veiculada durante a entrevista realizada pela jornalista Cristina Lôbo aos jornalistas Paulo 

Celso Pereira, do o Globo, e Ricardo Brito, da agência Reuters, pelo programa Fatos e Versões, do canal 

de televisão Globo News. 
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ordem pública neste estado. 

Cabe ressaltar que a intervenção é uma medida de caráter político, assegurada 

pela Carta Magna brasileira. Com isso, o Decreto 9288 foi aprovado pela Câmara dos 

Deputados e pelo Senado Federal, reforçando assim, o seu caráter. O parágrafo único do 

referido decreto determina que o cargo de Interventor é de natureza militar, e no artigo 

2º do parágrafo 1º, o Presidente da República nomeia o General de Exército Walter 

Souza Braga Netto, para o cargo de Interventor, o que reforça o pensamento de 

Morgenthau (2003) sobre a autonomia da esfera política sobre quaisquer outras esferas 

de poder. 

Percebe-se, no entanto, o entrelaçamento da política com a estratégia na tentativa 

de solucionar o caso diagnosticado no Rio de Janeiro. Bobbio empresta relevância à 

conexão entre política e estratégia, ao afirmar que o Estado de direito é um ente, em que 

o poder coercitivo é regulado por normas que “estabelecem quem está autorizado a 

exercer a força, quando, [...] como [...] e em que medida, o que significa que deve haver 

uma certa proporção, estabelecida de uma vez por todas, entre a culpa e o castigo” 

(BOBBIO, 1987, p.19). 

É imperioso que a sociedade compreenda que a solução para tão grave 

enfermidade que se apoderou do organismo carioca, não se dará com medidas 

homeopáticas, sendo necessário para tanto a aplicação, na dose certa, de medicamentos 

tão fortes quanto o nível de debilidade que ora representa a Segurança Pública do 

estado. 

Clausewitz confere legitimidade ao Estado para o uso da força e reforça a conexão 

entre estratégia e política, colocando a primeira subordinada à segunda, ao afirmar que 

“[...] a guerra é apenas uma extensão da atividade política; que ela não é de modo algum 

autônoma” (CLAUSEWITZ, 1984, p.717). 

Sendo assim, necessário se faz, num momento histórico como esse, o 

entendimento de que a cura para essa chaga que ora acomete o Rio de Janeiro, perpassa 

por uma conjugação de esforços em todas as esferas de poder, requerendo de todas as 

agências a participação efetiva, naquilo que lhes cabe, pois somente a resultante desse 

esforço conjunto será capaz de restaurar a saúde tão debilitada do estado fluminense. 

 

Conclusão 

É pública e notória a realidade calamitosa pela qual o estado do Rio de Janeiro 

está passando, o que justifica a aplicação de uma medida inédita e extrema por parte do 
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governo federal. 

Cabe ressaltar que a medida adotada pelo governo federal ratifica a subordinação 

das Forças Armadas ao Poder Executivo, uma vez que a escolha de um chefe militar 

para o desempenho do cargo de interventor é prerrogativa do chefe do poder executivo. 

Montesquieu explicou essa relação com a seguinte afirmação: “O exército, uma vez 

estabelecido, não deve depender, imediatamente, do corpo legislativo, mas do poder 

executivo; e isso pela natureza da coisa; seu feito consiste mais na ação do que na 

deliberação” (MONTESQUIEU, 1995, p. 124). 

Todavia, “no conflito, a hostilidade não se manifesta apenas pela violência física, 

podendo evidenciar-se por outras formas (econômicas, psicológicas e diplomáticas)” 

(SILVA, 2004, p.387). 

Assim sendo, é interessante salientar que a responsabilidade por alcançar o estado 

final desejado com a adoção dessa medida, deve ser compartilhada por outros atores, 

sejam estatais ou não, com o objetivo de levar educação, cultura, lazer, saúde e outros 

serviços aos locais, onde até então o poder público não se fazia presente. A ideia é 

promover um esforço sinérgico, para reverter o grave quadro clínico que debilita a 

Segurança Pública fluminense. 

Nessa senda, mais uma vez, as Forças Armadas surgem, tal como um Leviatã, 

empregando seu braço forte para, mais uma vez, organizar o caos social, impor a ordem, 

garantir a paz e assegurar a devida proteção da democracia brasileira. 
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A FALÊNCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
 

Anselmo de Oliveira Rodrigues1 

 

 

O término da Guerra Fria e os reflexos para o Brasil 

O período que se descortinou no final da Guerra Fria trouxe consigo uma 

realidade complexa no mundo. Notou-se a emergência de diversos atores não estatais no 

Sistema Internacional possuindo status de Estados, ao mesmo tempo em que a 

dissolução da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (ex-URSS) fazia surgir 

novos Estados independentes, todos sendo reconhecidos pela Organização das Nações 

Unidas (ONU). Em meio a essa realidade, veio o consenso de Washington e a 

globalização, fenômenos políticos que restringem o papel do Estado, direcionando 

algumas de suas prerrogativas para outros aparatos institucionais. Adiciona-se também a 

crescente importância a partir de 1990, de temas na agenda internacional como 

terrorismo, meio ambiente, tráfico de drogas, crescimento econômico, refugiados, 

dentre outros. 

Como resultado dos aspectos citados, verifica-se uma mudança sistêmica da 

bipolaridade para a multipolaridade. Assim, a suposta estabilidade proporcionada pela 

Guerra Fria deu lugar a uma instabilidade multifacetada na qual uma miríade de atores, 

estatais e não estatais, passaram a interagir como jamais visto anteriormente e a leitura 

do cenário tornou-se uma tarefa por demais complexa. 

O Brasil não ficou imune a essas transformações e reagiu à sua maneira diante da 

realidade que ora se apresentava. A promulgação da constituição brasileira em 1988, 

focando muito mais no cidadão do que no Estado; a adesão às diretrizes do Consenso de 

Washington e os efeitos na economia, provocando uma onda de privatizações em 

empresas e indústrias brasileiras que até então eram estatais e consideradas estratégicas 

para o país; a eleição para Presidente da República de Fernando Collor de Mello e seu 

consequente impeachment em 1992, produzindo efeitos imediatos na política nacional, 

são alguns dos fatos que marcaram o país na década de 1990. 

Foi nessa época que a falência estatal do Estado do Rio de Janeiro ganhou 

impulso e novos contornos. O Estado passou a receber ajuda federal em eventos 
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sensíveis de envergadura mundial, tais como a ECO 92 e a visita do Papa João Paulo II, 

em 1997. Durante essas ocasiões, as Forças Armadas cumpriram missões inerentes aos 

Órgãos de Segurança Pública. No caso da ECO 92, o aparato de segurança montado 

pelo Exército Brasileiro foi o grande responsável pelo aumento da percepção de 

segurança na cidade do Rio de Janeiro. Segundo estatísticas da Polícia Militar do Rio de 

Janeiro, durante esse período as reduções nos índices de criminalidade variaram entre 

12,4% e 16,2% dependendo do local da cidade. 

Mas o que era para ser uma ação episódica com a finalidade precípua em garantir 

a segurança e a execução de tais eventos, com o decorrer dos anos, a esfera federal 

passou a receber recorrentes solicitações do governo carioca para apoiar na área da 

segurança pública estadual. Mas o que isso tem a ver com a falência estatal vivenciada 

pelo Rio de Janeiro? 

 

O retrato da falência da capital fluminense 

Relembrando as funções de um Estado, o que se espera do mesmo é que ele 

promova cinco valores basilares para a sociedade: segurança, liberdade, ordem, justiça e 

bem-estar. Um Estado pode ser considerado falido quando não consegue garantir esses 

valores, sendo que o mais importante de todos é a capacidade que o mesmo tem em 

proteger seus cidadãos e garantir adequada segurança para os indivíduos (MILLIKEN; 

KRAUSE, 2002). 

Trinta anos após a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Rio de Janeiro 

apresenta um cenário típico de falência estatal. Durante esse período, diversos atores 

operaram, erodindo gradativamente as instituições e minando a autoridade do Estado, 

gerando um cenário atual caracterizado pela estagnação econômica, pela infraestrutura 

precária, pela polarização da sociedade, pela corrupção dos agentes de governo em 

todos os níveis, pelo colapso das instituições de segurança estadual, por ações terroristas 

propagadas pelas facções criminosas em vários locais na cidade, dentre inúmeras outras. 

Tendo em vista essa realidade e a incapacidade do governo fluminense em lidar 

com essas questões e administrar efetivamente o Estado, o Presidente da República 

Michel Temer nomeou em fevereiro de 2018, por meio de um decreto, o General de 

Exército Braga Netto como interventor federal voltado exclusivamente para as ações 

relativas à segurança no Estado do Rio de Janeiro até o final de 2018. Esse, por sua vez, 

nomeou o General-de-Divisão Sinott como Chefe de Gabinete da Intervenção e o 

General de Divisão Richard, como Secretário de Segurança Pública do Estado. Esse fato 
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foi inédito na história recente do país. Convém lembrar que desde a constituição de 

1988 o governo federal não havia atuado tão incisivamente e delegado tantos poderes 

para os militares. Como consequência direta, setores da sociedade se manifestaram a 

favor e outros setores contra essa medida, sob as mais diversas alegações e 

embasamentos. 

A nova cúpula da segurança do Rio de Janeiro propôs e sinalizou medidas 

estruturantes que devem ser tomadas com o propósito de deixar um legado para a 

sociedade fluminense. Em discursos e entrevistas, os militares mencionaram que 

pretendem desenvolver ações que envolvam todos os atores envolvidos na segurança. 

Em outras palavras, os mesmos desejam diminuir o nível de falência estatal que o Rio 

de Janeiro possui atualmente. 

A medida tomada pelo presidente da República, possivelmente, não deverá surtir 

o efeito desejado, pois o limitado período da intervenção federal (11 meses), não é 

minimamente adequado para a concretização das ações estruturantes mencionadas pelos 

militares. A história é recheada de casos históricos que justificam essa assertiva, mas 

particularmente o emprego das tropas brasileiras no Haiti; e o histórico da ONU em 

operações de paz, proporcionado pelo registro de mais de 55 missões dessa natureza, 

que foram realizadas a partir da década de 1990, são dois dos fatos mais emblemáticos. 

Não raro, verificou-se que as operações de paz necessitaram de um alargado período de 

tempo para, efetivamente, estabilizar os locais em conflito e criar as condições 

necessárias para que outras instituições pudessem promover o crescimento equilibrado e 

diminuir os níveis de falência estatal. E o que há no caso fluminense guarda 

semelhança, em muitos pontos, com o cenário vivenciado pela ONU nos locais em 

conflito, senão vejamos: 

Primeiro, a falência estatal é oriunda de um quadro de degradação que erodiu a 

maior parte das instituições. Não obstante, também alcançou vários setores da 

sociedade, em particular os agentes públicos, as figuras políticas, a população de baixa 

renda, as universidades e os setores de comunicação. Ou seja, o problema não está 

centrado somente nas instituições de segurança. Para diminuir os níveis de falência 

estatal do Estado do Rio de Janeiro, há que se ter um entendimento de que se deve 

reconstruir grande parte das instituições, com destaque para as instituições de segurança 

e às voltadas para o sistema de educação. 

Segundo, o Estado do Rio de Janeiro vive uma crise sem precedentes na história 

recente e que ganhou impulso e novas formas, há pelo menos 30 anos, e não será em 11 



Anselmo de Oliveira Rodrigues 

Coletânea do Observatório Militar da Praia Vermelha, p. 128-131, 2018                                 131 

 

meses que o problema será equacionado. Não se interroga aqui os benefícios imediatos 

de tal medida, mas reconstruir, efetivamente, um Estado é algo que demanda tempo e 

envolvimento de todos, necessitando de uma série de ações governamentais, com foco 

na educação familiar e escolar (do fundamental à pós-graduação). Em suma, entende-se 

que uma reconstrução robusta e eficaz deveria durar por um alargado período (anos), 

pois se admite ser um tempo razoável para que ocorra uma reformulação no quadro 

político, uma renovação nas instituições, uma reforma no sistema de educação e, 

principalmente, a reconstrução dos valores elementares da sociedade. 

Por fim, diante da crise que vem assolando de forma gradativa o Rio de Janeiro, 

um Estado que já foi a capital federal do país e goza o prestígio de ser a única cidade 

sul-americana que sediou os jogos olímpicos, é fundamental que haja um envolvimento 

de todos os setores da sociedade na formulação de ideias, ações e envolvimento para a 

resolução dessa crise, sob a pena de vermos o Estado e a sociedade se tornarem reféns 

de alguns atores não estatais. 
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Em 16 de fevereiro de 2018, pela primeira vez na história do país, uma 

intervenção federal foi decretada para o estado do Rio de Janeiro. O decreto de nº 9.288 

estabelece que toda a segurança pública do estado passa a ser gerida por um interventor, 

o General Braga Neto, também Comandante Militar do Leste. Ainda segundo o decreto, 

o General interventor ganha o status de governador, tendo plenos poderes para 

reestruturar toda a área de segurança pública do Rio, e respondendo diretamente ao 

governo federal. Assim, em caráter extraordinário, o estado passa a ter dois 

governadores, Luiz Fernando Pezão que permanece responsável por todas as áreas 

exceto aquela da segurança pública, e o General Braga Neto, responsável 

exclusivamente por esta área. 

Até o presente a intervenção federal tem como prazo final o dia 31 de dezembro 

de 2018, ou seja, o último dia da administração Pezão no estado e Temer no país. 

Espera-se, portanto, que o novo governador eleito pelo Rio e o novo presidente da 

República a iniciarem seus mandatos em 1º de janeiro de 2019, encontrem a segurança 

pública do Rio em condições diferentes da atual; em rota de recuperação. Por ser a 

primeira de seu tipo, e considerando o caráter abrupto de sua decretação, a intervenção 

federal ainda apresenta inúmeros desafios quanto ao seu planejamento e à sua execução. 

Isso porque, 30 dias após seu início, um dos pilares da intervenção ainda não foi 

definido, a saber, o orçamento que será destinado quer para o pagamento das dívidas 

existentes no estado, quer para a viabilização e sustentabilidade da intervenção até 

dezembro. 

Apesar de ter sido esta a primeira vez que uma intervenção federal foi decretada, 

não foi, todavia, a primeira vez em que as Forças Armadas (FFAA) atuaram na 

segurança pública, principalmente no Rio de Janeiro, mas também em outros estados da 
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Federação. Em que pese a ampla cobertura da mídia, o episódio ainda suscita 

questionamentos quanto aos seus antecedentes e amparo jurídico. Longe de pretender 

esgotar o tema, busca-se aqui tão somente demonstrar que a participação das Forças 

Armadas na segurança pública não só não é um fenômeno novo, como está previsto nas 

Constituições Federais desde o Império. 

O Artigo 148, Capítulo VIII, da Constituição Federal (CF) de 1824, considera ser 

de competência do Poder Executivo privativamente “empregar a Força Armada de Mar 

e Terra, como bem lhe parecer conveniente à segurança e defesa do Império”. A CF de 

1891 mantém tal previsão em seu artigo 14 ao observar que “as forças de terra e mar são 

instituições nacionais permanentes, destinadas à defesa da Pátria no exterior e à 

manutenção das leis no interior”. As constituições federais subsequentes seguem a 

mesma lógica, todas elas observando ser também de atribuição das Forças Armadas a 

garantia dos Poderes Constitucionais, e da lei e da ordem nacionais. Tal menção é 

encontrada da CF de 1934, em seu artigo 162, na CF de 1946, em seu artigo 177 e na 

CF de 1967, artigo 92, excetuando-se apenas a CF de 1937 que nada diz sobre a atuação 

das Forças Armadas em território nacional. 

Como as anteriores, a CF 1988 em seu artigo 142 observa que as Forças Armadas 

se destinam “à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa 

de qualquer destes, à garantia da lei e da ordem”. Ainda convém destacar que em seu 

artigo 34 a CF de 1988 prevê as ocasiões para a interferência da União nos estados. 

Delas, cabe destacar os incisos I e III que versam sobre a manutenção da integridade 

nacional, e a resposta a grave comprometimento da ordem pública respectivamente. 

Em consonância com o previsto na CF de 1988, a Estratégia Nacional de Defesa 

(END), documento de alto nível da Defesa Nacional, prevê dentre suas Hipóteses de 

Emprego (HE), a participação das “Forças Armadas em operações internas para a 

Garantia da Lei e da Ordem, nos termos da Constituição Federal e em atendimento às 

requisições da Justiça Eleitoral”. Sobre esta última hipótese, o artigo 23, inciso XIV, do 

Código Eleitoral reserva ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a competência privativa 

de “requisitar a força federal necessária ao cumprimento da lei, de suas próprias 

decisões ou das decisões dos Tribunais Regionais que o solicitarem, e para garantir a 

votação e apuração”. 

Além das previsões constitucionais e do Código Eleitoral constituem ainda o 

amparo jurídico para o emprego das Forças Armadas como forças auxiliares na 

segurança pública a Lei Complementar nº 97, de 09/JUN/99 e o Decreto nº 3.897, de 



A Intervenção Federal de 2018: antecedentes e arcabouço jurídico 

 

134                                 Coletânea do Observatório Militar da Praia Vermelha, p. 132-135, 2018                                

  

24/AGO/01. 

Particularmente, o artigo 15 da Lei Complementar nº 97, de 09/JUN/99, trata da 

organização, do preparo e do emprego das Forças Armadas. Dela consta que a decisão 

de empregar as Forças Armadas em operações de garantia da lei e da ordem (GLO) é de 

competência da presidência da República, podendo ser feita também a pedido 

manifestado pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), do Senado Federal 

ou da Câmara dos Deputados. Ainda, no § 3º do inciso III, tem-se que a atuação das 

FFAA em GLO ocorrerá somente depois se esgotados os instrumentos previstos no art. 

144 da CF de 1988, que versa sobre as competências dos órgãos de segurança pública 

(as polícias militar, civil, federal e rodoviária e corpos de bombeiro). O esgotamento de 

tais órgãos se dá quando estes forem formalmente reconhecidos pelo Chefe do Poder 

Executivo Federal ou Estadual como: indisponíveis; inexistentes; ou insuficientes. 

Importante o destaque feito pelos § 4º e 5º do inciso III de que o emprego das 

FFAA na GLO é de caráter esporádico, em área previamente estabelecida e por tempo 

limitado às ações necessárias para assegurar o resultado das operações. Cabe à 

autoridade competente transferir o controle operacional dos órgãos de segurança pública 

para a autoridade encarregada das operações. 

Já o art. 3° do Decreto nº 3.897, de 24/AGO/01, observa que cabe às FFAA, em 

ações de GLO, desenvolver as ações de polícia ostensiva, de natureza preventiva ou 

repressiva, que se incluem na competência constitucional e legal das Polícias Militares. 

Para além disso, o emprego das FFAA é também considerado nas seguintes hipóteses, 

como consta do art. 5° do mesmo Decreto: realização de pleitos eleitorais; e presunção 

de possível perturbação da ordem, particularmente os eventos oficiais ou públicos que 

contam com a participação de Chefe de Estado ou de Governo estrangeiro. Esta última 

hipótese permite ao presidente da República determinar uma operação de GLO sem que 

tenha havido o esgotamento dos instrumentos previstos no art. 144 da CF. 

Quanto aos antecedentes, o uso das FFAA em GLO também remonta ao Império. 

Todavia, convém para este debate destacar seus empregos mais recentes. Neste sentido, 

nota-se que a partir da década de 1990 houve um aumento significativo no número de 

vezes em que as FFAA atuaram em GLO. Como marco inicial, tem-se a ECO-92, 

seguida pela Operação Rio em 1994, a Operação Guanabara realizada em 2003 e 2008, 

a Operação Abafa em 2006, a Operação Cimento Social em 2008, Operação Arcanjo 

realizada de 2010 a 2012, a Operação São Francisco em 2014 e 2015, além da atuação 

verificada nos Grandes Eventos ocorridos no Brasil entre 2013 e 2016 (Jornada da 
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Juventude, Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas), das operações para 

garantia de pleitos eleitorais e as operações por ocasião de greves das Polícias Militares. 

Entretanto, como observado acima, o que se verifica é, apenas, o aumento de uma 

prática que permeia a vida pública nacional há quase dois séculos. 

Neste momento, é válido retornar ao decreto n° 9.288, que estabelece a 

Intervenção Federal, buscando as suas especificidades. Ainda que se trate da primeira 

intervenção federal decretada, na prática, trata-se de um aprofundamento e ampliação 

do escopo das operações de GLO - dentro dos marcos jurídicos e experiências existentes 

e não de uma quebra de paradigma. O aprofundamento é marcado principalmente pela 

existência de um interventor e, por conseguinte, de um gabinete de intervenção, com 

plenos poderes de chefe de governo. Ficam subordinados a ele os comandos das polícias 

civil e militar, tendo o interventor à sua disposição também os efetivos das FFAA. 

Quanto à ampliação do escopo, diferentemente de uma GLO que se restringe aos 

campos operacional e tático, a Intervenção Federal alcança também os campos político 

e estratégico. 

Assim, o foco não está mais no auxílio às ações das polícias militar e civil, mas na 

reestruturação da área de segurança pública do estado. Isso implica, por exemplo, a 

nomeação de um novo secretário de segurança para o Rio de Janeiro, o General Richard 

Fernandez Nunes, comandante egresso da Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército (ECEME), e nomeação de novos comandantes para as polícias. Ainda, a 

Intervenção abarca estudos diagnósticos sobre o déficit orçamentário do estado na área 

de segurança pública, bem como sobre a precariedade da cadeia logística, equipamentos 

e déficit de contingente nas polícias. Finalmente, e observando o limite de tempo até o 

fim da Intervenção, a estratégia definida para a Intervenção gira em torno de duas 

frentes de ação: uma emergencial e outra estrutural. A primeira objetiva a redução dos 

índices de criminalidade - a partir do aumento do policiamento ostensivo e o aumento 

da percepção de segurança. A segunda frente visa à recuperação da capacidade operativa 

dos órgãos de segurança pública e o fortalecimento dos mesmos como instituições do 

estado. Finalmente, a Intervenção Federal orienta-se pelo princípio da ação integrada, 

coordenando órgãos civis e militares de modo a criar condições para que o estado - pelo 

menos na área de segurança pública - consiga se recuperar.
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PERSPECTIVA DE INTELIGÊNCIA COLETIVA EM PROL DA 

SUSTENTABILIDADE DA SEGURANÇA PÚBLICA  
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A sustentabilidade da segurança pública pressupõe continuidade, e essa 

abordagem deve partir de um processo que é complexo e sistêmico. Exige uma 

participação civil e militar daqueles que atuam diretamente com a problemática da 

segurança pública e com as políticas públicas que são necessárias, como as de caráter 

repressivo em combate à criminalidade, mas sobretudo preventivo e de inteligência com 

a devida transparência e accountability. Encontra eco nas diversas frentes que atuam na 

segurança pública do RJ no atual cenário da Intervenção Federal2, que as ações entre os 

órgãos e agentes devam ser pautadas por atuações interagências e sejam realizadas em 

uma perspectiva de total interoperabilidade3. Nesse viés, os diversos vetores que 

envolvem a Intervenção passam por uma análise diária não só por aqueles que são os 

sujeitos passivos do processo, mas principalmente pelos órgãos fiscalizadores4 da 

regularidade e legalidade da atuação. Não menos fiscalizador é o olhar da população 

que espera na Intervenção uma possibilidade de maior segurança, bem como garantia de 

que seus direitos fundamentais sejam respeitados. 

Dentro dos aspectos mais relevantes e de crucial avaliação por aqueles que 

analisam a Intervenção Federal sob o comando de um General-de-Exército, estão os 

critérios de eficiência e eficácia. A eficiência, no contexto da Intervenção, pode ser 

verificada na medida em que o Interventor, por meios de seus agentes, demonstra a 

capacidade de apresentar uma relação satisfatória entre os resultados obtidos e os 

recursos empregados. Enquanto a eficácia está diretamente relacionada com a segurança 

de um bom resultado com o mínimo de falibilidade, de modo a produzir o efeito 

desejado e/ou objetivos pretendidos. 
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Como observado incialmente, essa relação é complexa, pois trata-se de uma 

correlação indireta, haja vista que a eficiência (sincronia entre a ação e as necessidades) 

é uma condição e não necessariamente corresponde a um resultado eficaz (vínculo 

direto entre durabilidade e qualidade). A diferenciação acima descrita se faz necessária 

na abordagem acerca das variáveis que envolvem a Intervenção, pois é a partir dessa 

perspectiva que é possível avaliar as ações que foram tomadas desde o Decreto que a 

implementou até os resultados que já são cobrados dos seus gestores, mesmo com 

menos de dois meses do início dos trabalhos. 

Como apontado pelo Secretário de Segurança Pública General de Divisão Richard 

Nunes, em entrevista5 ao programa “Estúdio i” na Globonews, no dia 20 de março de 

2018, a forma de coordenação de interesses perpassa desde aquelas que exigem um 

tratamento de cunho mais repressivo até aquelas que envolvem planejamento e 

implementação de políticas públicas voltadas à segurança e à garantia dos direitos 

fundamentais da população com a devida continuidade. Dentro desse contexto, por 

óbvio os resultados que não decorrem de um viés repressivo de combate à 

criminalidade, não podem ser verificados de forma imediata, pois serão exatamente o 

legado a ser deixado a partir da concretização de um projeto responsável, eficiente, 

eficaz e contínuo a ser implementado6 na segurança pública do Rio de Janeiro e com os 

necessários investimentos7. 

O combate às ameaças transversais, que decorrem da criminalidade organizada no 

Rio de Janeiro, não pode se reduzir aos limites do Estado, pois claramente há uma rede 

interligada que o retroalimenta8. É nesse sentido que o modelo sistêmico que se busca 

implementar deva ser replicado no âmbito dos demais Estados. Isto é, a análise dos 

fenômenos que envolvem o crime organizado no Rio de Janeiro deve ser verificada de 

forma holística, com a devida apreciação antecipada de certos indicadores que possam 

funcionar como instrumentos pró ativos. 

 
5 Secretário de Segurança do Rio faz balanço da Intervenção Federal: Disponível em: http://g1.globo.com/ 

globo-news/estudio-i/videos/t/todos-os-videos/v/secretario-de-seguranca-do-rio-faz-balanco-da-intervenc 

ao-federal/6620599/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=gnews. Acesso em: 

11 de abril de 2018. 
6 Medidas adotadas no âmbito da Intervenção Federal e demais aspectos apontados pelo Secretário de 

Segurança Pública do Rio de Janeiro/RJ: Disponível em: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-not 

icias/2018/04/09/contra-escalada-de-violencia-no-rio-secretario-quer-mais-pms-na-rua-e-combate-a-roub 

o-de veiculos.htm. Acesso em: 11 de abril de 2018. 
7 Impasses quanto aos aportes financeiros: https://oglobo.globo.com/rio/sem-liberacao-de-verba-federal-

inter vencao-suspende-63-acoes-22577613?versao=amp. Acesso em: 11 de abril de 2018. 
8 Exemplos de atuação interagências envolvendo outros Estados da Federação. Disponível em: https://g1. 

globo.com/rj/rio-dejaneiro/noticia/prf-e-civil-prendem-pm-que-suspeito-de-comandar-quadrilha-de-trafic 

o-de-municoes.ghtml. Acesso em: 11 de abril de 2018. 



A Intervenção federal  no Rio de Janeiro: uma perspectiva de inteligência coletiva em prol da 

sustentabilidade da segurança pública 

 

138                                 Coletânea do Observatório Militar da Praia Vermelha, p. 136-138, 2018                                

  

Indivíduos, agentes, ambientes, modus operandi, estruturas em rede, atividades 

principais e secundárias, permeabilidade nas instituições de segurança, ambientes 

propícios a canteiros da criminalidade, ou seja, toda a geopolítica criminal deve ser 

mapeada, bem como suas relações causais, a fim de que seja possível identificar a 

concentração geográfica do fenômeno. 

As perspectivas confluentes de segurança dependem da sincronia entre as ações e 

os resultados9. Esse círculo virtuoso, pressupõe uma relação de confiança entre a 

sociedade e os órgãos que atuam na segurança pública, que interagem entre si, com 

sistemas de feedback, transdisciplinaridade e congruência metodológica, capaz de 

responder às emergências por meio de uma inteligência coletiva. 

A imprescindibilidade de análise conjunta apta a construir um mapa de 

compreensão do fenômeno da criminalidade no Rio de Janeiro e as medidas conjugadas 

de prevenção e repressão, são aspectos cruciais que devem ser observados no âmbito 

dos órgãos e agentes que atuam na Intervenção Federal e são os pilares que dão a devida 

sustentabilidade a segurança pública.

 
9 Operação resulta na prisão de 149 integrantes de milícia do RJ. Disponível em: https://g1.globo.com/rj/ri 

o-de-janeiro/noticia/operacao-policial-interdita-via-e-fecha-estacao-de-brt-na-zona-oeste-do-rio.ghtml. 

Acesso em: 11 de abril de 2018. 
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EVITANDO A FALÊNCIA DO ESTADO BRASILEIRO NA 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 
 

Maurício Aparecido França1 

 

 

1. A noção de falência estatal  

O conceito de “estado falido” é útil a designar os países que vivem sob tensão 

permanente em virtude da incapacidade estatal em conter a violência interna 

proveniente de questões política, étnica, religiosa ou resultado do crime organizado. É 

um termo baseado em doze parâmetros que, integrados, fornecem uma visão clara da 

capacidade do poder público para lidar com a violência. 

A organização americana, Founds for Peace, divulga anualmente um ranking dos 

países agrupados pelo seu nível de alerta que varia de Very High Alert, para países como 

Somália e a República Democrática do Congo, à Very Sustaineble que compreende 

países modelos em segurança como a Suécia e a Finlândia. Nessa escala de onze 

grupos, o Brasil está numa posição intermediaria sob a rubrica Warnin, atrás da 

Argentina e do Chile, ambos reconhecidos como More Stable e do Uruguay, Very Stable 

segundo o estudo. 

Um primeiro momento, observam-se os indicadores socioeconômicos que 

englobam a pressão demográfica, a existência de refugiados/deslocados, os níveis de 

desigualdades econômicas, as tensões sociais, a emigração e a redução da pobreza. Na 

sequência, indicadores político-militares são analisados tais como a legitimidade do 

poder do estado, os níveis dos serviços públicos, o respeito aos direitos humanos, o 

aparato de segurança pública, a atuação do Poder político somente em prol de minorias 

e a influência estrangeira. 

 

2. O caso do Estado do Rio de Janeiro 

No contexto de intervenção federal no segurança pública do Estado do Rio de 

Janeiro, é interessante observar os parâmetros considerados para o setor com vistas a 

concluir sobre os desafios que a sociedade brasileira se depara nesse momento. 

Não seria preciso estudar profundamente a problemática para se verificar a 

ocorrência dos alguns dos aspectos em negrito, notoriamente os relacionados ao Crime 

 
 Artigo originalmente publicado no dia 22 de maio de 2018 no site do OMPV. 
1 Coronel do Exército Brasileiro. 

http://ompv.eceme.eb.mil.br/seguranca-publica-e-crime-organizado-internacional/a-intervencao-federal-na-seguranca-publica-do-estado-do-rio-de-janeiro/321-evitando-a-falencia-do-estado-brasileiro-na-seguranca-publica
http://ompv.eceme.eb.mil.br/seguranca-publica-e-crime-organizado-internacional/a-intervencao-federal-na-seguranca-publica-do-estado-do-rio-de-janeiro/321-evitando-a-falencia-do-estado-brasileiro-na-seguranca-publica
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Organizado (CO). A situação atual compromete a ordem pública tal como ela é 

compreendida pelas Forças Armadas no glossário de termos militares: 

“Conjunto de regras formais que emanam do ordenamento jurídico da nação, 

tendo por escopo regular as relações sociais de todos os níveis do interesse público, 

estabelecendo um clima de convivência harmoniosa e pacífica, fiscalizado pelo poder de 

polícia e constituindo uma situação ou condição que conduza ao bem comum”. 

Nesse contexto, o decreto presidencial determinou a intervenção federal face “ao 

grave comprometimento da ordem pública”. Ou seja, o poder federal reconhece que o 

Estado do Rio de Janeiro não possui condições para, neste momento, evitar o aumento 

da violência e, assim sendo, nomeou um militar para resolver o problema. 

O General de Exército Braga Neto, Comandante Militar do Leste, estabeleceu 

dois grandes objetivos que representam o entendimento militar para a questão: 

“recuperar a capacidade operativa e baixar os índices de criminalidade”. Numa 

terminologia militar o que se busca é atingir um Estado Final Desejável (EFD) que seja 

compatível com a convivência harmoniosa e pacífica do cidadão, maior interessado em 

que a missão seja cumprida. 

Seria ingênuo acreditar que somente a abordagem militar poderia pôr fim aos 

problemas de segurança no Rio de Janeiro no período de dez meses. Deve-se buscar 

uma solução ampla de modo a pôr fim ao triângulo do ato criminoso, conceito utilizado 

por Bauer e Soullez, no livro francês: Commet Vivre au temps du Terrorisme - 

Vigilance, résilience, résitance, publicado em 2017. Segundo os autores, o ato criminal 

acontece com base em três vértices: motivação, facilidade e impunidade. 

Em uma simplificação, observemos o caso do tráfico de drogas: Os traficantes 

(Comando Vermelho, Amigos dos Amigos, Terceiro Comando Puro) são motivados a 

vender seus produtos à um mercado consumidor em franca expansão; 

Para comercializar os seus produtos, as facilidades são muitas. Começam pela 

aceitação social do consumo, passam pela ineficácia dos Órgãos de Segurança Pública 

(OSP) em reprimir a venda e/ou o tráfico. Finalmente, parece que apenas as facções 

rivais se encarregam de dificultar uns aos outros; e 

Todos esses fatores são potencializados pela sensação de impunidade que vigora 

atualmente. Com uma legislação processual lenta e permissiva, as consequências penais 

parecem não surtir o efeito desejado para o combate ao Crime Organizado (CO). 

Seria razoável espelhar-se na estratégia adotada em Nova Iorque na década de 

http://ompv.eceme.eb.mil.br/seguranca-publica-e-crime-organizado-internacional/a-intervencao-federal-na-seguranca-publica-do-estado-do-rio-de-janeiro/320-consciencia-situacional-e-a-inteligencia-militar
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1990 quando a cidade era conhecida como capital do Crime. Entre 1994 e 2002, o 

prefeito republicano Rudolph Giuliani implementou a política da tolerância zero, 

rompendo duas décadas de medidas liberais que haviam sido implementadas pelo 

partido conservador. Segundo o artigo de Patrick A. Langan: The Remarkable Drop in 

Crime in New York City, publicado em 2004, o sucesso americano foi resultado das 

seguintes medidas: 

Ampliação dos efetivos e reaparelhamento da polícia; Redirecionamento das 

patrulhas para o combate a desordem pública. Conhecido como broken-windows 

policing”, o objetivo era coibir desde as simples infrações de vandalismo como forma 

de mudar o comportamento da população; Desenvolvimento de uma relação próxima 

com a comunidade - community policing; 

Mudança na legislação penal com foco nos crimes com armas de fogo e nos 

crimes resultantes do tráfico de drogas; e tolerância zero pelas polícias e pelo poder 

judiciário que finalmente gerou a mudança de atitude na população que também deixou 

de tolerar os pequenos delitos. 

Sem dúvida a solução exigirá sacrifícios de todos para que o Estado do Rio de 

Janeiro e mesmo o Brasil não perca a guerra contra as organizações criminosas 

tornando-se um “estado falido” no setor. É valido lembrar as palavras de Churchil frente 

ao parlamento inglês em setembro de 1939: “... pode parecer paradoxal que uma guerra 

em nome da liberdade e do direito exija, durante sua execução, a restrição de um grande 

número de liberdades e de direitos os quais são caros a nos”. 

Sem dúvida a solução exigirá sacrifícios de todos para que o Estado do Rio de 

Janeiro e mesmo o Brasil não perca a guerra contra as organizações criminosas 

tornando-se um “estado falido” no setor. É valido lembrar as palavras de Churchil frente 

ao parlamento inglês em setembro de 1939: “...pode parecer paradoxal que uma guerra 

em nome da liberdade e do direito exija, durante sua execução, a restrição de um grande 

número de liberdades e de direitos os quais são caros a nós”.
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RIO DE JANEIRO: OBSERVAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA DAS 

ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS E SOBRE O APARATO 

POLICIAL EXISTENTE PARA CONFRONTÁ-LAS 

 
 

Eduardo Maciel Lopes1 

 

 

1. Introdução 

A ausência do Estado nas comunidades carentes do Rio de Janeiro está, 

indubitavelmente, na pauta de qualquer pessoa que se atreva a abordar o tema 

Segurança Pública. Levar o Estado a esses locais inclui a garantia de diversos direitos 

fundamentais. Porém, abarca a exigência dos deveres relativos a qualquer cidadão 

brasileiro. O pacto social que sobrepõe o Estado ao indivíduo, enquanto construção 

coletiva, é a garantia do término dos ciclos viciosos que conformam a favela como 

território de exclusão. Essa premissa serve tanto para a saúde, educação, segurança e 

asfalto, quanto para a proibição dos desvios de água, luz, TV a cabo e da venda de 

entorpecentes, na forma das leis brasileiras. 

A implementação de medidas afirmativas do Estado nesses territórios, bem como 

o afluxo de outros atores, que podem realmente trazer a inclusão dessas comunidades na 

dinâmica social da cidade, depende de um ambiente seguro. A presença de indivíduos 

armados com fuzis, utilizando-se das características das construções e da disposição das 

ruas e vielas para realizarem suas atividades ilícitas, é o principal óbice ao 

estabelecimento desse ambiente. 

Esses indivíduos armados encontram-se reunidos em três grupos cuja atividade 

econômica principal é o tráfico de drogas: as facções criminosas Comando Vermelho, 

Terceiro Comando Puro e Amigos dos Amigos. Há, também, outros grupos, 

aparentemente compostos (ou coordenados) por uma minoria de agentes da lei e 

servidores públicos da área da Segurança, não comprometidos com as missões de suas 

próprias corporações. Grupos esses, denominados milícias, que não podem ser 

considerados um grupo unido. Tudo isso é de conhecimento público. 

O problema a ser resolvido, posto nos termos: “grupos de indivíduos portando 

armas e praticando atividades ilícitas” permite vislumbrar os requisitos críticos ao seu 

funcionamento: os recursos humanos a serem recrutados e armados, o ciclo econômico 

 
 Artigo originalmente publicado no dia 05 de junho de 2018 no site do OMPV. 
1 Tenente-Coronel do Exército Brasileiro. 

http://ompv.eceme.eb.mil.br/seguranca-publica-e-crime-organizado-internacional/a-intervencao-federal-na-seguranca-publica-do-estado-do-rio-de-janeiro/319-rio-de-janeiro-observacoes-sobre-a-estrutura-das-organizacoes-criminosas-e-sobre-o-aparato-policial-existente-para-confronta-las
http://ompv.eceme.eb.mil.br/seguranca-publica-e-crime-organizado-internacional/a-intervencao-federal-na-seguranca-publica-do-estado-do-rio-de-janeiro/319-rio-de-janeiro-observacoes-sobre-a-estrutura-das-organizacoes-criminosas-e-sobre-o-aparato-policial-existente-para-confronta-las
http://ompv.eceme.eb.mil.br/seguranca-publica-e-crime-organizado-internacional/a-intervencao-federal-na-seguranca-publica-do-estado-do-rio-de-janeiro/319-rio-de-janeiro-observacoes-sobre-a-estrutura-das-organizacoes-criminosas-e-sobre-o-aparato-policial-existente-para-confronta-las
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que os sustenta (tráfico de drogas, exploração de serviços nas comunidades, etc), os 

fluxos logísticos que os mantém operantes, as cadeias de comando que os controlam, 

entre outros. 

Esse artigo pretende, então, em um primeiro momento, esboçar algumas ideias a 

respeito desses requisitos. Na sequência, pretende-se discorrer sobre as capacidades, 

existentes no aparato de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, vocacionadas 

para mapear as vulnerabilidades que permitem agir sobre os requisitos críticos das 

facções criminosas e das milícias. 

 

2. Desenvolvimento 

a. Considerações sobre a Dinâmica do Crime 

Observar a projeção de poder das facções nos territórios sob uma única ótica 

sempre será limitado. Já foi necessário o emprego das Forças Armadas para garantir o 

pleito eleitoral, a votação e a apuração, devido à existência de currais eleitorais. Uma 

infeliz coincidência a levantar é o aumento das disputas territoriais entre as facções um 

ano antes das eleições. Aproximar a existência dos currais eleitorais a esses confrontos 

implica inferir que existe a motivação política de ampliar a margem de votação de 

determinados candidatos, por trás dos tiros. Mas, a dinâmica do tráfico não é apenas 

uma continuação da política. 

Nesse sentido, o caso específico do Complexo da Maré é um exemplo 

interessante. As três facções criminosas controlam territórios postados a curtas 

distâncias entre si e parece haver uma relativa estabilidade entre elas durante a maior 

parte dos ciclos eleitorais, como um acordo tácito. Resta a pergunta: por quê? A 

geografia da Maré permite algumas deduções: ela une o modal aquático, pelo acesso à 

Baía de Guanabara, e rodoviário, pela confluência das três principais artérias viárias da 

cidade, Avenida Brasil, Linha Vermelha e Linha Amarela. Um hub logístico necessário 

às três facções. 

Em se tratando de logística, ainda há um pensamento a desenvolver que conduz a 

um questionamento. Todos os hospitais públicos têm um policial militar de plantão. 

Qualquer cidadão que precise de atendimento de emergência é conduzido, a priori, para 

um hospital público. Se o ferimento for causado por arma de fogo, o fato será registrado 

e dará origem a uma investigação. Cabe a pergunta: para onde são conduzidos os 

indivíduos armados do tráfico, feridos nos confrontos com a polícia? Todos são levados 

aos hospitais públicos? Caso contrário, quem os exfiltra das comunidades? Há hospitais 
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particulares que recebem, sob remuneração ou ameaça, esses feridos? Há organizações 

que operam com ambulâncias dentro das comunidades? A questão posta nessas linhas 

não diz respeito ao socorro a um ferido, mas a ausência de registro do fato, o que 

prejudica qualquer investigação. 

Não há logística sem recursos financeiros, porém, uma observação que enquadre 

apenas a “economia do crime” também não explica alguns aspectos. O fato de o 

Complexo do Alemão ser uma das prioridades de defesa do Comando Vermelho, como 

as permanentes escaramuças pela manutenção de sua posse tem demonstrado, não está 

relacionado com um comércio de drogas de menor rentabilidade, prioritariamente 

voltado para o mercado interno, que se pratica ali. 

Pode-se, então, supor que as comunidades dominadas por cada facção criminosa 

possuem vocações específicas que contribuem para a dinâmica interna da organização. 

O mapeamento dessas relações permitiria começar a compreender como os requisitos 

críticos são gerados e como são distribuídos. Assim, é viável imaginar uma estrutura 

funcional em que, por exemplo, a Mangueira contribui com recursos humanos, o 

Complexo do Alemão funciona como um centro de comando e controle, as geminadas 

Jacarezinho e Manguinhos fornecem veículos para o Comando Vermelho. A Rocinha e o 

Vidigal levantariam recursos humanos e financeiros para os Amigos dos Amigos, que 

teria como centro de comando o Complexo da Mineira. O mapeamento da estrutura 

pode também ser aplicado para as comunidades do Terceiro Comando Puro, como 

Serrinha de Madureira e Complexo da Coreia, entre outras. 

Caso exista uma separação funcional como essa, ela, obviamente, não é imutável. 

Os centros de comando e controle, por exemplo, dependeriam da liberdade (condicional 

ou por indulto sem retorno) dos membros que ocupassem as posições mais elevadas na 

hierarquia das organizações. Mas, haveria, sem dúvida, funções mais permanentes, que 

estariam atreladas à história de cada uma das facções e das soluções encontradas por 

elas para exercerem suas atividades ilegais. 

Aliás, ao abordar a história, cabe lembrar que houve um período em que o 

Primeiro Comando da Capital (organização criminosa paulista) possuiu certo 

alinhamento com o Comando Vermelho. Mas, os sinais de ruptura dessa associação 

remontam, pelo menos, a 2009, quando foram encontrados no Complexo da 

Mangueirinha e na Serrinha de Madureira, dominadas, então, pelo TCP, fuzis roubados 

do centro de treinamento tático da CBC, em Ribeirão Pires/SP. Essa ruptura, 

http://ompv.eceme.eb.mil.br/seguranca-publica-e-crime-organizado-internacional/a-intervencao-federal-na-seguranca-publica-do-estado-do-rio-de-janeiro/319-rio-de-janeiro-observacoes-sobre-a-estrutura-das-organizacoes-criminosas-e-sobre-o-aparato-policial-existente-para-confronta-las
http://ompv.eceme.eb.mil.br/seguranca-publica-e-crime-organizado-internacional/a-intervencao-federal-na-seguranca-publica-do-estado-do-rio-de-janeiro/319-rio-de-janeiro-observacoes-sobre-a-estrutura-das-organizacoes-criminosas-e-sobre-o-aparato-policial-existente-para-confronta-las
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provavelmente, já estava vinculada às disputas em Ponta Porã-MS, fronteira com o 

Paraguai, que vieram a público bem mais tarde. 

O caso específico das milícias exige outras considerações. Visualizar os fluxos de 

obtenção de seus requisitos críticos depende, entre outras coisas, de compreender: se 

existe a utilização de recursos do Estado e quais as falhas de segurança orgânica que 

permitiram essa apropriação, se existem outros caminhos de obtenção (como tráfico de 

armas, por exemplo) e como se dá esse fluxo. 

É comum a perda de territórios da milícia para o tráfico e sua posterior retomada. 

Duas questões-chave são: quem age para conquistar esses territórios e quem os 

mantém? A participação de alguns agentes de segurança do Estado, como aliás, vem 

sendo divulgado pela mídia há bastante tempo, em seus momentos de folga, parece 

responder à primeira questão. O recrutamento de recursos humanos nas próprias 

comunidades, com menor treinamento e menos acostumados com o combate em terreno 

urbano parece responder à segunda e explicar essa flutuação no domínio das 

localidades. 

A dinâmica do crime, então, obriga a uma abordagem multidisciplinar por parte 

dos mecanismos que se pretendem a compreendê-la. Há fatores que contribuem para a 

disponibilização dos requisitos críticos ao funcionamento das organizações. Há, 

também, uma história, ainda não completamente escrita, de soluções encontradas para a 

manutenção de suas sobrevivências. Há, ainda, motivações políticas e econômicas. 

Tudo isso compõe um quadro complexo, a que o Estado precisa fazer frente. 

 

b. Observações sobre as capacidades do Estado 

A primeira capacidade que o Estado utiliza para romper o vínculo: “grupos de 

indivíduos armados realizando atividades ilícitas” - localidades com urbanização 

precária, é a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Ela foi organizada para representar 

uma abordagem direta ao problema: retirar o traficante, deixando em seu lugar, o 

policial treinado para fazer o policiamento comunitário. 

Em que pese ter sido possível observar uma disseminação de empreendimentos 

imobiliários nos bairros ao redor das comunidades que receberam as UPP’s, em um 

período de explosão dos preços nesse mercado, não é possível fazer ilações palpáveis 

acerca de interesses econômicos que tenham guiado o processo de instalação das 

mesmas. As UPP’s eram, sem dúvida, uma solução possível. Mas, após a implantação 

das unidades, os fluxos que sustentam as organizações precisavam ser rompidos, sob 



Rio de Janeiro: observações sobre a estrutura das organizações criminosas e sobre o aparato 

policial existente para confrontá-las 

 

 

146                                 Coletânea do Observatório Militar da Praia Vermelha, p. 142-148, 2018                                

  

pena de as facções se reorganizarem e retornarem. 

As demais capacidades da Polícia Militar são os Batalhões, responsáveis por áreas 

de policiamento, e os Batalhões especiais, o Batalhão de Operações Policiais Especiais 

(BOPE) e o Batalhão de Choque. Os Batalhões Especiais possuem uma maior liberdade 

de ação que os demais para agir em toda a cidade. Também possuem conhecimentos do 

terreno e da estrutura defensiva das principais comunidades do Rio. São empregados 

para agir de forma cirúrgica onde a situação se torne crítica. 

Já os Batalhões das áreas têm um conhecimento detalhado do terreno urbano onde 

atuam e um profundo conhecimento da estrutura defensiva das comunidades: onde 

costumam se postar os olheiros, as contenções (indivíduos armados com fuzis) e a 

hierarquia do tráfico até o nível “gerente do morro”. Sua liberdade de ação, entretanto, 

está restrita à área onde atuam, o que dificulta impedir (ou mesmo perceber com 

antecedência) atividades executadas pelo tráfico entre comunidades de áreas diferentes. 

Cada policial militar em serviço que se envolve em uma ocorrência deve 

preencher um termo para registrá-la. A consolidação dos dados fornecidos por esses 

registros auxilia na identificação de como está dispersa a mancha criminal de cada área. 

Um reposicionamento das equipes de policiais, seguindo os dados levantados, embora 

lógica e desejável, seria sempre uma atividade responsiva. 

A Polícia Civil é a responsável pela investigação criminal. Suas capacidades 

englobam as delegacias distritais e as delegacias especializadas. As especializadas, 

como o próprio nome diz, trabalham especificamente em determinadas modalidades 

criminais, sobre as quais têm capacidade de produzir um conhecimento aprofundado. 

Como todo conhecimento que se estrutura em especialidades, as delegacias não 

praticam uma transversalidade entre si. 

Já as distritais operam em áreas de responsabilidade, onde registram as 

ocorrências e conduzem investigações criminais. Tanto as especializadas quanto as 

distritais têm liberdade para agir, conforme o rumo das investigações que conduzem. 

Porém, o foco da polícia civil está nos indivíduos que praticam os atos ilícitos, não se 

prestando a mapear a dinâmica do crime no terreno urbano. Suas ações até podem 

adiantar-se à execução de crimes, desde que surjam indicações para tal, nos inquéritos. 

Isso por si só, também é uma limitação, porque nem todo o risco potencial pode ser 

previsto pela investigação de fatos que já ocorreram. 

As corregedorias das polícias, por sua vez, são estruturas bastante restritas. 

http://ompv.eceme.eb.mil.br/seguranca-publica-e-crime-organizado-internacional/a-intervencao-federal-na-seguranca-publica-do-estado-do-rio-de-janeiro/319-rio-de-janeiro-observacoes-sobre-a-estrutura-das-organizacoes-criminosas-e-sobre-o-aparato-policial-existente-para-confronta-las
http://ompv.eceme.eb.mil.br/seguranca-publica-e-crime-organizado-internacional/a-intervencao-federal-na-seguranca-publica-do-estado-do-rio-de-janeiro/319-rio-de-janeiro-observacoes-sobre-a-estrutura-das-organizacoes-criminosas-e-sobre-o-aparato-policial-existente-para-confronta-las
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Produzir e sistematizar conhecimentos sobre as falhas de segurança orgânica que 

permitiram determinados desvios está além da apuração das denúncias que as 

corregedorias recebem e, por isso mesmo, demandaria um efetivo maior do que o 

disponível. A atuação das milícias exige, ainda, a prospecção de conhecimentos com o 

máximo de segurança, porque voltados para apuração de desvios do público interno. 

Além disso, é obviamente necessário o suporte de outros órgãos para garantir a 

segurança dos denunciantes, em um programa de proteção à testemunha. 

As capacidades apresentadas pelas polícias cariocas têm restrições estruturais. Sua 

utilização de forma estanque, como vinha ocorrendo, vai fomentar quase sempre uma 

resposta tardia para o enfrentamento de um crime cada vez mais dinâmico e fluido. 

Porém, abrir mão de uma delas, mais especificamente a Polícia Militar, como tem sido 

propagado como solução por alguns, vai deixar o Estado ainda mais refém da situação 

vigente. Desfazer-se da Polícia Militar é deixar de lado o instrumento estruturalmente 

capaz de dar o primeiro alerta e de agir contra a facção criminosa no terreno urbano. 

Utilizar, de forma dinâmica e sinérgica, essas capacidades parece ser uma opção mais 

contundente. 

 

3. Conclusão 

A dinâmica do tráfico, organizada em duas vertentes: a fluidez transversal que liga 

as comunidades e a defesa territorial das mesmas, pode e deve ser confrontada pelo 

aparato estatal. Ao mesmo tempo, a disseminação das milícias na zona oeste, para ser 

contraposta, depende de uma atuação proativa das corregedorias e de uma revisão das 

ações de segurança orgânica nas unidades da Polícia Militar e nas delegacias. 

A capacidade da Polícia Civil de investigação e de mapeamento das relações entre 

indivíduos é essencial para identificar os fluxos que sustentam o tráfico, mas falta-lhe a 

observação dessas relações no espaço geográfico da cidade. Esse mapeamento, talvez, 

permitisse compreender a dinâmica organizacional do crime, facilitando ações sobre a 

estrutura das facções. 

Por outro lado, a capacidade de agir com táticas, técnicas e procedimentos 

característicos de uma estrutura militar, contra indivíduos que utilizam armamento de 

guerra, aproveitando-se de vantagens oferecidas pelo terreno urbano, também é 

essencial diante da forma como o tráfico oferece combate, atualmente. Para isso, em vez 

de desmilitarizar a Polícia Militar, dever-se-ia pensar em militarizá-la ainda mais - 

desenvolver nela um grau de disciplina que pode ser classificado como consciente, isto 
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é, todos estão cientes do que precisa ser feito e trabalham de forma sinérgica para fazê-

lo. Somente uma organização com esse tipo de coesão sólida, e com um treinamento 

profissional de alto nível, vai conseguir enfrentar as facções criminosas em seus 

redutos, com o máximo de precisão e um baixíssimo nível de letalidade, atingindo, 

enfim, o que a sociedade aspira. 

Porém, mesmo uma Polícia Militar composta por profissionais militares de alto 

nível e uma Polícia Civil com grande capacidade investigativa não dariam conta de 

mapear, sozinhas, todas as atividades do tráfico e das milícias. É necessária uma 

estrutura capaz de integrar a informação constatada geograficamente pela Polícia Militar 

com a investigação personalizada da Polícia Civil. Um Sistema de Informações 

Geográficas, atualizado constantemente com as informações de ambas é um exemplo de 

ferramenta útil para a consecução desse objetivo. Ainda assim, seria só um primeiro 

passo. Existe a necessidade de pessoal especializado, capaz de analisar tanto os 

informes sumários produzidos nas distritais e nos Batalhões, quanto observar a 

dinâmica das organizações nos dados georreferenciados. É necessário, inclusive, treinar 

e estimular pessoal nas distritais e batalhões para a produção desses informes. 

Por fim, ainda há, nas Polícias, uma forte dose de um componente da cultura 

brasileira descrito por Sérgio Buarque de Holanda, no Raízes do Brasil, chamada de 

espírito de facção segundo o qual se formam grupos como um todo indivisível, cujos 

membros se acham associados, uns aos outros, por sentimentos e deveres pessoais, 

nunca por ideias (HOLANDA, 1995). Transversalizar a informação para melhor 

enfrentar um óbice comum exige a geração planejada de capacidades, mas é também, 

uma luta para conquistar corações e mentes. 
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VIOLÊNCIA, ALVOS CIVIS E MENSAGEM POLÍTICA: TRÊS 

CONDIÇÕES SINE QUA NON PARA O TERRORISMO 

 
 

Paulo Edson Santa Barba1 

 

 

Há mais de 200 definições para o termo terrorismo no mundo (BJORGO, 2005). 

Esses diferentes conceitos não variam apenas devido ao momento histórico, mas 

particularmente em função dos atores envolvidos, sejam eles estatais ou não, que 

possuem diferentes motivações para definir o tema. Atualmente, há muitos 

“especialistas” no assunto que, seja pela bagagem superficial de conhecimento que 

possuem ou por interpretarem equivocadamente uma determinada situação, logo 

aparecem na mídia classificando uma ação qualquer como terrorista. O objetivo deste 

artigo é apresentar os três elementos fundamentais para que determinada ação possa ser 

enquadrada como terrorismo: a ação faz uso da violência ou ameaça utilizá-la, seja ela 

física ou psicológica; a ação é praticada contra civis ou não combatentes; a ação é 

motivada por uma mensagem política (ou objetivo político). 

 

Um breve panorama da história do terrorismo  

O terrorismo não é um problema atual; na verdade, trata-se de um problema 

milenar recorrente em diversos locais e períodos da história da humanidade. Além disso, 

o estabelecimento de um ponto de partida para o estudo do terrorismo depende do 

significado dado ao termo, bem como da existência de relatos históricos que possam ser 

comprovados. Admitindo-se que o objetivo do terrorismo é espalhar o medo por meio 

do ataque intencional a não combatentes com o intuito de influenciar comportamentos 

de diferentes públicos, então segundo Carr (2003) os romanos devem ser considerados 

os primeiros a terem feito uso dessa estratégia. 

A destruição de Cartago por Roma em 146 AC levou “não apenas à completa 

erradicação dos lares do inimigo, mas também de muitos, quiçá da maioria do seu povo: 

homens, mulheres, crianças, até mesmo os idosos (CARR, 2003), com o intuito de 

dissuadir outros povos de enfrentarem as claras consequências da insubmissão às 

políticas de Roma. Outro exemplo é a crucificação de cerca de 6.000 homens de 

Spartacus ao longo da via Ápia, no caminho de Cápua a Roma, em 71 AC (MARTIN, 

 
 Artigo originalmente publicado no dia 18 de janeiro de 2018 no site do OMPV. 
1 General de Brigada do Exército Brasileiro. 



Paulo Edson Santa Barba 

Coletânea do Observatório Militar da Praia Vermelha, p. 150-157, 2018                                 151 

 

2010). Em ambos os casos, o terror foi espalhado de cima para baixo: foi empregado 

pelos fortes contra os fracos.  

No entanto, a maioria dos estudiosos entende que o terrorismo surgiu no século I 

DC, quando os Zelotes utilizaram a sica - um pequeno punhal ou adaga curva - para 

espalhar o medo entre os “invasores” romanos na Palestina. Eles eram um grupo de 

extremistas da Judeia que acreditava “que tinha que prestar contas somente a Deus” 

(CHALIAND; ARNAUD, 2007) e cujos alvos não eram apenas cidadãos romanos, mas 

qualquer pessoa que simpatizasse ou apoiasse os invasores. Richardson (2007) cita que 

a “tática preferida [pelo sicário] era a de misturar-se às multidões em um festival ou 

outro grande encontro, localizar o oponente, puxar uma adaga escondida debaixo de 

suas roupas, esfaquear a vítima e depois desaparecer no meio da multidão”. 

Cerca de mil anos depois, os assassinos tornaram-se conhecidos por espalhar o 

terror no Oriente Médio. Com raízes no Irã e na Síria, eram uma seita muçulmana xiita 

que tinha por objetivo “reconstituir o Islã como uma única entidade religiosa” 

(RICHARDSON, 2007) e cujos alvos eram as elites muçulmanas e os ocidentais - 

principalmente os cruzados (CHALIAND; BLIN, 2007). Eles normalmente se 

infiltravam em cidades ou em aldeias e, com o tempo, estabeleciam conexões pessoais 

com suas vítimas visando a criar situações que permitissem chantageá-las ou esfaqueá-

las em público (RICHARDSON, 2007).  

Nestes dois casos, o terrorismo foi, de fato, uma estratégia utilizada pelos fracos 

contra os fortes. A despeito desses exemplos históricos, o vocábulo terrorismo somente 

veio a ser utilizado pela primeira vez em 1793 por Edmund Burk (MARTIN, 2010) para 

descrever o que Robespierre inaugurou como o Régime de la Terreur: “Subjuguem pelo 

terror os inimigos da liberdade e vocês terão razão, como fundadores da República” 

(ROBESPIERRE, 2009). O Comitê de Segurança Pública, controlado pelos jacobinos, 

usou o poder do Estado para enviar à guilhotina qualquer um que o Tribunal 

Revolucionário declarasse culpado de ser contra as novas ideias introduzidas pela 

Revolução Francesa. A intenção era clara: “É necessário que o terror causado pela 

guilhotina se espalhe por toda a França e traga à justiça todos os traidores. Não há 

outros meios para se inspirar o terror necessário que consolidará a 

Revolução”(SCHMID, 2011).  

Os principais desenvolvimentos tecnológicos da Revolução Industrial, sobretudo 

na área das comunicações, dos transportes e na química (particularmente a invenção da 

dinamite), associados a uma nova ordem capitalista, influenciaram fortemente o que 
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hoje é conhecido como terrorismo moderno, que começou no final do século XIX e 

continua até os dias atuais. Para Rapoport (2004), este período pode ser dividido em 

quatro ondas distintas: a primeira onda, conhecida como anarquista, começou na Rússia 

na década de 1880 “com as campanhas de assassinato de oficiais proeminentes”; a 

segunda onda - anticolonialista - começou na década de 1920 e terminou na década de 

1960; a terceira onda ficou conhecida como a nova onda da esquerda, que ainda está 

presente em alguns lugares e concentra-se nos movimentos marxistas/leninistas e 

separatistas; e a onda religiosa, que começou em 1979. 

Deste ponto em diante, o terrorismo abordado neste artigo refere-se apenas ao 

terrorismo moderno, uma vez que essa é a forma de violência mais comum nos dias 

atuais. Além de não respeitar fronteiras, ele se aproveita da globalização, da falência do 

Estado e da tecnologia para disseminar o problema rapidamente para diferentes regiões 

do globo com celeridade, tornando-o uma questão internacional: atividades semelhantes 

ocorrem em vários países, impulsionadas por uma energia comum predominante que 

molda as características e as relações mútuas dos grupos participantes (RAPOPORT, 

2004).  

 

Definindo terrorismo: três elementos indispensáveis 

O The Routledge Handbook of Terrorism Research de 2011 fornece 261 

definições para a palavra terrorismo. Como um vocábulo pode ter tantas interpretações 

diferentes? Bjørgo (2005) argumenta que isso se deve ao fato de o terrorismo ser “um 

conjunto extremamente complexo de fenômenos, abrangendo uma grande diversidade 

de grupos com diferentes origens e causas”. Outra razão importante é que cada parte 

interessada tenta delinear o termo de acordo com suas próprias “prioridades e interesses 

particulares” (HOFFMAN, 2006). Dependendo de quem faz uso do termo, a palavra 

terrorismo pode tanto ser entendida como algo bom quanto ruim. Segundo Marighella: 

“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” (MARIGUELLA, 

1969). 

 

Já nas palavras de Robespierre, “O terror não é outra coisa senão uma justiça ágil, 

severa, inflexível; ela é, portanto, uma emanação da virtude, não é tanto um princípio 
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específico como uma consequência do princípio geral da democracia aplicado às 

necessidades mais prementes da pátria” (SCHMID, 2011). Para a organização 

Narodnaya Volya (A Vontade do Povo), “a atividade terrorista consiste em destruir as 

pessoas mais nocivas do governo, defendendo o partido contra a espionagem, punindo 

aqueles que realizam feitos notáveis de violência e arbítrio no governo e na 

administração” (SCHMID, 2011).  

É patente que, para os autores dos exemplos anteriormente citados, os fins 

justificam os meios e que seus pontos de vista estão corretos. Neste artigo, entretanto, 

deve-se entender que tais definições são apenas narrativas criadas por esses grupos com 

o objetivo de corromper o real significado do termo. A maioria dos países também tem 

suas próprias definições, que por vezes diferem entre seus próprios ministérios, agências 

e departamentos. Martin (2010) afirma que uma definição norte-americana do vocábulo 

combinando as expressões utilizadas pelo Departamento de Defesa, do Federal Bureau 

of Investigation (FBI) e do Departamento de Estado deveria ser semelhante a algo 

assim: 

“O terrorismo é um ato premeditado e ilegal em que grupos ou 

indivíduos ameaçam utilizar-se ou se utilizam de força ou violência 

contra pessoas ou propriedade. Esses grupos agem dessa maneira 

com o intuito de intimidar governos ou pessoas, fazendo-os adotar 

políticas ou comportarem-se de acordo com um objetivo político 

desejado pelo grupo” [(MARTIN, 2010) - grifo nosso]. 

 

Na primeira seção do capítulo 11 do Terrorism Act 2000, pode-se encontrar a 

definição utilizada pelo Reino Unido:  

“(1) neste Ato entende-se como “terrorismo” a utilização ou a 

ameaça de ação em que: a ação recai na subsecção (2); o uso ou a 

ameaça é projetado para influenciar o governo ou uma organização 

governamental internacional ou para intimidar a população ou parte 

dela; o uso ou a ameaça é feita com a finalidade de se atingir uma 

causa política, religiosa ou ideológica. (2) a ação recai nesta subseção 

se: envolve violência grave contra pessoa; envolve sérios danos à 

propriedade; põe em risco a vida de uma pessoa, exceto daquela que 

comete a ação; cria um grave risco à saúde ou à segurança da 

população ou de parte dela; é projetado com o intuito de interferir ou 

para interromper um sistema eletrônico” [(UNITED KINGDON, 

2000) - grifo nosso]. 
 

Para as Forças Armadas brasileiras, terrorismo é definido como uma:  

“Forma de ação que consiste no emprego da violência física 

ou psicológica, de forma premeditada, por indivíduos ou grupos 

adversos, apoiados ou não por Estados, com o intuito de coagir um 

governo, uma autoridade, um indivíduo, um grupo ou mesmo toda a 
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população a adotar determinado comportamento. É motivado e 

organizado por razões políticas, ideológicas, econômicas, ambientais, 

religiosas ou psicossociais” [(BRASIL, 2007) - grifo nosso]. 
 

A lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, em seu artigo 2º, conceitua o vocábulo 

da seguinte forma:  

“O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos 

dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação 

ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a 

finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a 

perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública” 

[(BRASIL, 2016) - grifo nosso].  
 

E no parágrafo 1º do referido artigo estão relacionados os atos englobados nesta 

definição:  

“I - usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou 

trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos 

biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar 

danos ou promover destruição em massa; … IV - sabotar o 

funcionamento ou apoderar-se, com violência, grave ameaça a 

pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos, do controle total 

ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio de comunicação 

ou de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou 

rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, 

instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos 

essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, 

instalações militares, instalações de exploração, refino e 

processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua rede de 

atendimento; V - atentar contra a vida ou a integridade física de 

pessoa” [(BRASIL, 2016) - grifo nosso]. 

 

De acordo com Richardson (2007), “Terroristas são atores subestatais que atacam 

violentamente não combatentes para comunicar uma mensagem política a terceiros”.  

Hoffman (2006) define terrorismo como “a criação e a exploração deliberadas do medo 

por meio da violência ou da ameaça de violência na busca de mudanças políticas. Todos 

os atos terroristas envolvem violência ou ameaça de violência”. Ganor (2008) sustenta 

que “o terrorismo é uma forma de luta violenta em que a violência é deliberadamente 

usada contra civis para se alcançar objetivos políticos (nacionalistas, socioeconômicos, 

ideológicos, religiosos etc.)”. Schmid (2011), em The Routledge Handbook of Terrorism 

Research, fornece uma definição consensual acadêmica para o termo: 

“O terrorismo refere-se, por um lado, a uma doutrina sobre a 

suposta eficácia de uma forma especial ou tática de geração de 

medo, violência política coercitiva e, por outro lado, a uma prática 

conspirativa de uma ação violenta calculada, demonstrativa e direta 

sem restrições legais ou morais, visando principalmente a atingir civis 
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e não combatentes, realizadas contra várias audiências e partes 

conflitantes devido a seus efeitos propagandísticos e psicológicos” 

[(SCHMID, 2011) - grifo nosso]. 
 

Em todas as definições apresentadas, pode-se observar a existência de três 

elementos considerados fundamentais para a classificação de determinado ato como 

terrorismo: o uso ou a ameaça do uso da violência, seja ela física ou psicológica; o alvo 

de tal ato sejam civis e não combatentes; o ato praticado tenha um objetivo político ou, 

em outras palavras, vise a transmitir uma mensagem política. Acadêmicos renomados e 

a maioria dos países concordam que é condição sine qua non a presença desses 

elementos para que uma ação seja rotulada como terrorista.  

Embora haja consenso quanto aos elementos violência e mensagem política do 

ato, há divergências no tocante ao quesito alvo da ação, ou seja, contra quem a ação é 

dirigida. Há países que julgam que o termo envolve não apenas civis e não combatentes, 

mas também combatentes. No caso dos Estados Unidos, uma ação realizada por grupos 

insurgentes com emprego de veículos-bomba contra uma instalação militar sempre será 

considerada um ato terrorista.  

Há ainda opiniões divergentes quanto ao termo civis. Indivíduos responsáveis pela 

decisão de emprego de força, mesmo sendo civis, não poderiam ser enquadrados nesse 

grupo. Tal fato se justifica uma vez que uma ação realizada contra eles pode ser 

entendida como um esforço para interferir no processo de tomada de decisão que não 

tem a intenção de transmitir uma mensagem política. Em outras palavras, se a 

população não é o alvo, mas apenas militares ou membros do governo acima descritos, 

tal ato não pode ser tipificado como terrorismo, pois se trata de uma forma diferente de 

crime, já que apenas dois elementos fundamentais se fazem presentes. Nesse caso, como 

sugere Ganor, não há intenção de mudar as avaliações ou as percepções dos indivíduos 

de uma sociedade - que estão preocupados com seu bem-estar causado pelo senso de 

insegurança - para levá-los a pressionar o governo a reagir da forma planejada pelos 

terroristas.  

Uma definição que englobe os três elementos fundamentais pode assim ser 

resumida: terrorismo é uma estratégia utilizada por atores não estatais que envolve a 

ameaça ou uso de violência premeditada contra civis e não combatentes para comunicar 

uma mensagem a um governo com o intuito de alcançar um objetivo político. O termo 

civis, neste caso, não abrange membros do governo que possuem autoridade para 

empregar forças ou, em função dos cargos que ocupam, tenham autoridade para solicitar 
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o emprego de força2.  

Finalmente, o maior problema em não haver uma definição mundialmente 

consensual sobre o terrorismo é que tais discordâncias dificultam a cooperação 

internacional no combate a organizações ou redes terroristas. As Nações Unidas, por 

exemplo, ainda não chegaram a uma definição consensual sobre o assunto.  

Nos dias atuais, qualquer nação pode ser vítima de terrorismo, uma vez que 

possíveis alvos podem estar localizados dentro de suas fronteiras, mesmo que a ação 

terrorista não se destine a influenciar a população do país onde ela é realizada. Cabe a 

você, leitor, antes de acreditar cegamente em comentaristas ou em “especialistas de 

plantão”, analisar se determinado ato rotulado como terrorista engloba os três elementos 

apresentados: violência, alvos civis e não combatentes, e objetivo político. Mas o mais 

importante é não esquecer que “o terrorismo, seja qual for a definição utilizada, sempre 

desafiou a estabilidade das sociedades e a paz de espírito das pessoas” (MARTIN, 

2010), um cenário que infelizmente tende a perdurar. 
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REDUZINDO O RELATIVISMO NA DEFINIÇÃO DO 

TERRORISMO 

 
 

Ricardo Luiz da Cunha Rabelo1 

 

 

Introdução 

O que é terrorismo? Os vocábulos trazem consigo o significado exato de sua 

existência, expressando um entendimento acerca de um objeto, de um fato, de uma 

ação, ou ainda uma qualificação destes. Entretanto, algumas palavras, ao sintetizarem 

fatos ou fenômenos complexos podem dar origem a diferentes compreensões, de acordo 

com o entendimento de quem as interpreta. 

Atingir uma definição única acerca desse tema, ou que satisfaça a compreensão da 

maioria dos países, não constituía uma necessidade imperiosa no século passado. 

Naquele período, os fatos e as organizações classificados como terroristas, em sua 

grande maioria, tinham repercussão e alcance regionais. Os países impactados por 

aquelas ações, movidos pela necessidade de se posicionar, tomavam, portanto, a 

iniciativa de desenvolver a definição de terrorismo, dando origem ao tipo penal contido 

na legislação local. Eram raros os países que, mesmo localizados fora da área de 

influência daqueles fatos, assumiam a responsabilidade por classificar atos ou 

organizações como terroristas, o que, invariavelmente, atendia aos interesses 

geopolíticos daqueles Estados.  

Esse modelo permitiu o surgimento, principalmente a partir da segunda metade do 

século XX, de diferentes definições de terrorismo, assimilando idiossincrasias do 

contexto regional, segundo as quais, por vezes, os atos classificados por um Estado 

como terrorista eram entendidos por outros como legítimos atos beligerantes; assim 

como os terroristas, classificados segundo uma perspectiva, poderiam ser interpretados 

por outros como “freedom fighters”2 , os combatentes da libertação.  

Este artigo tem a finalidade de identificar os elementos necessários para se 

 
 Artigo originalmente publicado no dia 10 de fevereiro de 2018 no site do OMPV.  
1 General de Brigada do Exército Brasileiro. 
2 “A declaração, "O terrorista segundo uma pessoa é o combatente pela liberdade para outra pessoa", 

tornou-se não só um clichê, mas também um dos obstáculos mais difíceis para lidar com o terrorismo. A 

questão da definição e da conceituação é geralmente uma questão puramente teórica - um mecanismo 

para que os estudiosos elaborem o conjunto apropriado de parâmetros para a pesquisa que pretendem 

realizar... Na luta contra o terrorismo, o problema da definição é um elemento crucial na tentativa de 

coordenar a colaboração internacional, com base nas regras atualmente aceitas da guerra tradicional” 

[(GANOR, 2010) - tradução do autor]. 
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caracterizar uma ação terrorista, evitando a utilização do termo “terrorismo” como 

rótulo de conveniência na defesa de interesses locais ou nacionais. Ao fim, pretende-se 

sugerir uma definição que possa ser aceita pela grande maioria dos pesquisadores e de 

classes políticas dirigentes, independente dos matizes ideológicos, religiosos, étnicos, 

ou de qualquer outra natureza.  

Ao estudar o confuso ambiente vigente no fim século passado, verifica-se que ele 

acabou por gerar uma compreensão deficiente acerca do terrorismo, mostrando-se 

insuficiente e inadequada à era do conhecimento, principalmente em função da 

globalização e da consequente quantidade avassaladora de ideias e notícias em 

constante circulação, permitindo acesso, quase que imediato, a informações de fatos 

ocorridos em qualquer ponto do planeta. Isso ampliou o alcance das ações terroristas, 

concedendo um caráter internacional ao tema e alterando a percepção global em relação 

às ações terroristas. Ao mesmo tempo, expandiu a capacidade de influência daquelas 

ações, antes muito regionalizadas.  

Inegavelmente, o fato histórico que representa o divisor de águas na referida 

mudança foi o ataque às torres gêmeas, executado em 11 de setembro de 2001, em pleno 

solo da potência hegemônica do planeta, os Estados Unidos da América (EUA), por 

integrantes da Al-Qaeda, organização que concentrara, até meados da década de 1990, 

suas atividades no Oriente Médio e região norte-oriental da África. 

Nesse contexto, o crescente acesso da população global a notícias de atos 

terroristas ocorridos em várias regiões do mundo trouxe, sobretudo, duas consequências 

maiores. A primeira delas alimentou significativamente o apetite pelo uso da imprensa 

como meio propagador dos efeitos de um ato terrorista, antes restringido à população 

diretamente afetada e aos Estados que tinham interesse naquele fato. Não se trata, 

entretanto, de atribuir à imprensa essa responsabilidade, já que o fato narrado se 

constitui em indesejada consequência do relevante exercício do papel informativo 

prestado pelo jornalista. Porém, esta referência deve ser de seu conhecimento, para que 

possa avaliar as consequências e reflexos da mensagem que pretende transmitir, 

permitindo-o mitigar ou eliminar a possibilidade da notícia favorecer o atingimento do 

objetivo terrorista3 .  

 
3 Esse princípio não era uma novidade, uma vez que a ideia de que o ato terrorista deveria constituir uma 

propaganda fora lançada e defendida por Carlo Pisacane em meados do século XIX. As organizações 

terroristas que compreenderam rapidamente esse efeito passaram a tirar vantagem disso, dando prioridade 

à mensagem transmitida pelo ato e buscando a máxima exploração do fato pela mídia, atitude descrita por 

alguns estudiosos sobre o tema como “a utilização da mídia como o oxigênio do ato terrorista”. Pisacane 
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A segunda consequência da globalização e do “boom” de cobertura da mídia foi a 

vultosa contribuição para tornar o termo terrorismo ainda mais impreciso. Neste início 

de século XXI, a maioria das pessoas possui uma vaga ideia do que significa terrorismo, 

mas ressente-se de uma precisa, concreta e verdadeiramente explicativa definição desse 

fenômeno. Com isso, o esforço da mídia para noticiar fatos complexos em pequenas 

mensagens no ar, ou de imprimi-las no pequeno espaço disponível, acabam por rotular 

uma grande variedade de atos violentos como terrorismo. Consequentemente, atos de 

violência, especialmente abomináveis e dirigidos contra a sociedade, envolvendo 

atividades de dissidentes antigovernistas ou entidades governamentais, organizações 

criminosas, criminosos comuns, ou manifestantes, frequentemente são comunicados 

como atos terroristas (HOFFMAN, 2006).  

Na tentativa de estabelecer o significado de terrorismo, recorrer à definição 

constante de dicionários não demonstra ser produtivo. O Dicionário Aurélio, embora 

goze de grande autoridade e respeito na língua portuguesa, apresenta definição pouco 

reveladora e nada substancial: “Terrorismo: Modo de coagir, combater ou ameaçar pelo 

uso sistemático do terror.” Na busca de maior precisão, recorre-se à definição, no 

mesmo dicionário, do vernáculo terror: “1. Estado de grande pavor. 2. 

Pavor.”(FERREIRA, 2008). Mesmo em outras línguas, os dicionários apresentam 

definições muito históricas, ou mesmo muito literais, conforme registrou Hoffman, em 

sua obra Inside Terrorism, o exemplo da definição encontrada no dicionário Oxford 

English Dictionary: 

“Terrorism: A system of terror. 1. Government by intimidation 

as directed and carried out by the party in power in France during the 

revolution of 1789-94; the system of terror. 2. gen. A policy intended 

to strike with terror those whom it is adopted; the employment of 

methods of intimidation; the fact of terrorizing or condition of being 

terrorized” (Oxford: Oxford University Press, 1971). 

 

Como se pode observar, as definições são muito vagas, sendo, a primeira delas, 

conectada ao fato histórico em si que conserva a origem do termo terrorismo. O 

segundo significado apresenta, ao menos, a característica indutora do medo, presente 

nas ações terroristas, mas guarda sentido tão amplo que admite sua correspondente 

atribuição a grande variedade de atos violentos, mesmo que não sejam considerados 

terrorismo.  

A tentativa de se estabelecer uma definição de terrorismo que possa ser aceita em 

 
escreveu: “Ideias resultam de ações, não estas daquelas, e o povo não será livre quando eles forem 

educados, mas educados quando forem livres” [(WOODCOCK, 1977) - tradução do autor]. 
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qualquer parte do mundo, independente dos interesses envolvidos, pode suscitar o 

questionamento acerca da necessidade dessa medida. Em verdade, esse objetivo, de 

tamanha audácia, soa como impossível; sugerindo, em substituição, o levantamento de 

características essenciais que constituem uma ação terrorista, o que permite a qualquer 

Estado, ou instituição, a construção de uma definição precisa, coerente e imparcial.  

Nesse sentido, o esforço inicial para convergir as diversas compreensões sobre um 

conceito a ser atribuído ao “terrorismo” deve partir do conhecimento da origem do 

fenômeno, bem como de uma análise sobre a utilização desse termo ao longo da 

história, com o objetivo de compreender o contexto em que o terrorismo foi empregado, 

bem como possíveis mudanças ou distorções em seu significado. Destaque-se, 

entretanto, que a presente investigação limitar-se-á à análise da evolução da definição 

do terrorismo e não inclui o estudo do seu uso como tática ou estratégia, o que ocorrerá 

posteriormente, em documento especificamente dedicado a esse objetivo. 

 

Evolução do significado do terrorismo  

A palavra terrorismo foi popularizada durante a Revolução Francesa e, ao 

contrário do seu significado contemporâneo, terrorismo tinha uma conotação positiva 

àquela época. O “régime de la terreur” de 1793, de onde veio o termo utilizado ainda 

hoje, foi adotado como meio de promover a ordem em meio ao período de relativa 

anarquia e instabilidade que se seguiu à Revolução Francesa. Ao contrário do seu 

significado comum dos dias de hoje, descrito como atividade revolucionária conduzida 

por grupos à margem da lei, o regime do terror foi concebido como instrumento de 

governança para promover a estabilidade do Estado revolucionário, intimidando 

dissidentes e contrarrevolucionários, os quais eram descritos como inimigos do povo. A 

morte por guilhotina, pronunciada a partir dos instrumentos estatais a serviço do 

governo revolucionário4, consistia em desencorajadora mensagem aos “traidores da 

revolução”.  

O regime do terror teve o seu fim quando Robespierre anunciou à Convenção 

Nacional que possuía uma nova lista de traidores. Diante do temor de terem seus nomes 

na lista anunciada, extremistas e moderados se uniram para repudiar o regime e seu 

líder. Com isso, Robespierre e seus seguidores mais próximos foram condenados à 

 
4 Comitê de Salvação Pública, eleito pela convenção e que passou a ser o efetivo órgão do governo, e o 

Comitê de Segurança Geral, que controlava a polícia e a justiça, estando subordinado ao Tribunal 

Revolucionário. Com base na “lei dos suspeitos”, os traidores da revolução eram condenados à morte de 

guilhotina, uma poderosa mensagem aos oposicionistas do regime. 
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morte por guilhotina, assim como os cerca de quarenta mil antes condenados pelo 

regime. Dessa forma, “o terror” terminava e, a partir de então, o “terrorismo” estaria 

associado ao abuso de poder, com implicações criminais. Este termo foi cunhado pela 

primeira vez por Edmund Burke em 1795, em uma crítica feita à Revolução Francesa, 

quando descreveu “Thousand of hell hounds called Terrorists...let loose on the people” 

(Letter IV to Earl Fitzwilliam) (LAW, 2005) .  

Um dos resultados mais significativos da Revolução Francesa foi a crescente 

rejeição ao absolutismo monárquico, cujo poder derivava diretamente de Deus e, 

portanto, estava predestinado a governar sem imposição de limites ou proibições5 . A 

revolução também inspirou o despertar político da Europa, inspirando movimentos 

nacionalistas e a criação de novos Estados, como a Alemanha e a Itália. Ao mesmo 

tempo, as mudanças socioeconômicas impostas pela revolução industrial e a 

consequente exploração da classe trabalhadora, que se mantinha politicamente alienada 

ou pouco influente, estabeleceram o ambiente ideal para o surgimento de novas 

ideologias. Durante esse período de intensa mudança na Europa, o conceito de 

terrorismo foi expandido e aperfeiçoado.  

Um dos conceitos que surgiu foi desenvolvido pelo italiano republicanista, já 

citado anteriormente, Carlo Pisacane. Ele defendia que a propaganda de ideias era uma 

ilusão. Para ele, as ideais resultam de fatos e não estes daqueles. Com sua teoria da 

“propaganda by deed”, ele argumentava que a violência era necessária não só para atrair 

atenção à causa, mas também para informar, educar e colocar as massas como sustento 

da revolução.  

Embora não tenha obtido o sucesso desejado contra a dinastia Bourbon, no norte 

da Itália, Pisacane inspirou outros movimentos, como o grupo russo Narodnaya Volya, 

que propunha, no fim do século XIX, a imposição de limites para o governo dos czares, 

com a adoção de um governo constitucional. O grupo refinou a teoria da “propaganda 

by deed”, focando em alvos específicos, autênticos representantes do governo, evitando 

mortes desnecessárias; ideia expressa pelo lema: “nem uma gota de sangue supérfluo” 

deveria ser derramada (JAISHANKAR, 2009), o que concentrava uma preocupação 

com a justificativa moral do ato executado, admitindo viés que, embora permita 

discussão, podia ser considerado positivo.  

 
5 Embora o Reino Unido já vivenciasse a monarquia constitucional desde 1688, com o triunfo da 

Revolução Gloriosa, e adoção do “bill of rights” em 1689, bem como do “Act of Settlement” em 1701, os 

demais países europeus passaram a desafiar, ou limitar o poder divino do monarca somente após a 

Revolução Francesa. 
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Embora tenha sido desmantelado, o grupo russo somou significado ao termo 

terrorismo, trazendo uma preocupação moral da adequação dos meios utilizados em 

função do fim que se busca. Paradoxalmente, o sucesso obtido pelo assassinato do Czar 

Alexandre II, em 1º de março de 1881, definiu a contribuição histórica do grupo ao 

desenvolvimento do terrorismo. Em primeiro lugar, o assassinato ocorreu pela 

detonação de um explosivo próximo ao Czar, vindo a provocar a morte do Chefe de 

Estado e do perpetrador da ação, o que trouxe a noção da possibilidade e 

admissibilidade da execução de atentados por meio da emulação do agente. A segunda 

consequência foi o fortalecimento do movimento anarquista, que aplaudiu a morte do 

Czar tirano e, no auge da euforia, fundou o movimento “Internacional Anarquista”.  

Enquanto o movimento inspirava uma revolução em proporção global, a falta de 

meios e capacidade de coordenação acabou por inspirar ações isoladas, executadas por 

células de pequeno efetivo, o que dificultou sobremaneira o trabalho de detecção e 

prevenção das polícias e inspirou medo de proporção injustificada no seio da população. 

Os notórios atentados com o uso de explosivos foram dirigidos, de forma sistemática, 

contra Chefes de Estado, como a ação que assassinou o Presidente dos EUA William 

McKinley6, em 1901, e tantos outros ao redor do mundo7 . Entretanto, os referidos atos 

tiveram pequeno impacto, tanto na política doméstica, como na regional, sendo que a 

maior contribuição do movimento anarquista ao desenvolvimento do terrorismo, no 

campo conceitual, foi a manutenção da ideia de dirigir a ação contra um alvo 

selecionado, evitando danos colaterais aos objetivos perseguidos8.  

Em meados do século XIX, durante algum tempo de forma sobreposta ao 

movimento anarquista, desenvolveram-se alguns movimentos na Europa, cuja 

motivação era nacionalista. Um dos mais atuantes foi o movimento irlandês, 

inicialmente conhecido como Irmandade Feniana e a Irmandade Revolucionária 

 
6 McKinley foi assassinado por um jovem refugiado húngaro, Leon Czolgosz, quem, embora não fosse 

membro do movimento anarquista, era, definitivamente, influenciado por ele. A ação levou o congresso 

norte-americano a aprovar uma lei barrando conhecidos anarquistas, ou quaisquer pessoas que 

desacreditassem e se opusessem a todo governo estabelecido. 
7 Além de McKinley, os anarquistas tentaram assassinar o Kaiser alemão em 1878; mataram o Presidente, 

em 1894, e o Rei Umberto I, em 1900, ambos da Itália; a Imperatriz Elizabeth da Áustria-Hungria em 

1898; e os primeiros-ministros da Espanha em 1897 e 1912. 
8 Outra importante contribuição do movimento anarquista para o desenvolvimento do terrorismo, mas que 

será explorada posteriormente, foi a disseminação de instruções sobre a preparação e o uso de explosivos, 

como também, do planejamento e condução de atentados (manuais “How to” ou “do-it-yourself”). A 

produção doutrinária influenciou a organização das células terroristas e a condução dos atentados ao redor 

do mundo, sendo uma iniciativa reconhecida como uma das predecessoras da utilização das 

condicionantes da “revolução informacional”, vivenciada no século atual, para a disseminação doutrinária 

acerca da condução do terrorismo. 
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Irlandesa, que atuaram a partir da Irlanda e de grupos de irlandeses que migraram para 

os Estados Unidos9. Nesse contexto, Jeremiah O’Donovan Rossa, líder do movimento 

União dos Irlandeses (United Irishmen), condenado à prisão perpétua na Irlanda, foi 

libertado após comprovação dos abusos sofridos na prisão, tendo sido exilado para os 

Estados Unidos da América. 

No exílio, O’Donovan reiniciou suas atividades subversivas, contando com o 

apoio de Patrick Ford, editor do jornal Irish World, principal veículo de disseminação 

das ideias do movimento. A associação direta de um veículo da mídia com o movimento 

republicano irlandês10, que defendia a ação de pequenos grupos (the Skirmishers), como 

forma de infligir danos ao desenvolvimento econômico britânico e forçar o Governo a 

ceder à ideia de independência da Irlanda, mostra o reconhecimento, ainda cedo, do 

poder da mídia para a condução de ações terroristas em escala internacional. Da mesma 

forma, deixa patente que os maus tratos impostos a eventuais terroristas mantidos sob 

cautela dos Estados, têm a capacidade de potencializar o apelo ao recrutamento e à 

adesão à causa revolucionária, algo que hoje se verifica como fator de estímulo às ações 

terroristas na França, na Bélgica e, contra os Estados Unidos, em outros países.  

O modus operandi do United Irishmen (Clan na Gael) baseava-se na ação de 

pequenos grupos e na formação de um fundo monetário para financiar a campanha 

terrorista (skirmshers fund), solicitando contribuições por meio do Irish World. A 

execução de ataques a estações do metrô subterrâneo de Londres, com o uso de bombas 

caseiras e detonadores de tempo, embora não tivesse o objetivo de atingir os inocentes 

usuários daquele meio de transporte, acabou marcando “a impossibilidade de se 

controlar os efeitos de um atentado”, ao menos com aquelas características, e, em 

consequência, o abandono da visão dominante em meio aos anarquistas, no sentido de 

evitar o derramamento do sangue de inocentes. Sem dúvidas, o terrorismo, com isso, 

começou a adquirir um viés negativo e condenável, tornando a defesa de seus atos cada 

vez mais difícil.  

Nesse mesmo ambiente, com motivação nacionalista, imediatamente antes da I 

 
9 A atuação a partir dos Estados Unidos pode ser considerado o primeiro efeito da diáspora de nações, ou 

do movimento migratório, para o desenvolvimento de atividades terroristas. O apoio, por meio de ideias, 

financiamento de ações, ou mesmo esconderijo, será essencial para a globalização do fenômeno 

terrorismo. 
10 Juntos, O’Donovan e Ford desenvolveram uma estratégia para o movimento, explicitada na coluna 

assinada por Ford na edição de 4 de dezembro de 1875: “Nós não estamos sugerindo uma insurreição 

generalizada. Ao contrário, nós deveríamos nos opor à insurreição geral na Irlanda, reconhecendo-a 

anacrônica e pouco recomendada, porém acreditamos na necessidade de agir. A causa irlandesa necessita 

de um pequeno bando de heróis...” [(BEINER, 2014) - tradução do autor]. 
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Guerra Mundial, um grupo de bósnio-sérvios, conhecidos como Mlada Bósnia (Young 

Bosnians), levantou-se contra o domínio tirano dos Absburgos da Áustria-Hungria sobre 

os territórios de países dos Balcãs, que concentravam população de maioria eslava. Em 

um dos famosos atos do grupo, Gavrilo Princip, um de seus membros, assassinou o 

Arqueduque Austríaco Francisco Ferdinando, dando início à sequência de eventos que 

culminariam com a eclosão da I Guerra Mundial. O aspecto considerado novo, nesse 

caso, foi o apoio externo executado por grupos sérvios ultranacionalistas (Narodna 

Obrana - Defesa do Povo), em nome do pan-eslavismo, aos Young Bosnians. 

Embora a ligação entre o governo Sérvio e os grupos subnacionais não estivesse 

claro, em 1911, uma facção do Narodna Obrana se separou e fundou outro grupo (Union 

of Death), mais conhecido como Mão Negra. Este grupo era largamente composto por 

militares sérvios, como o próprio chefe do Departamento de Inteligência do Estado-

Maior Sérvio, Coronel Dragutin Dmitrievich. Isso não quer dizer que o governo sérvio 

controlasse ou manipulasse o movimento bósnio, nem que desse suporte ao plano 

traçado pelo Black Hand. Todavia, mesmo tendo mantido o significado revolucionário 

do terrorismo, pode-se fazer um paralelo com o hoje designado terrorismo patrocinado 

pelo Estado, quando um governo estrangeiro apoia clandestinamente, estimulando, 

financiando e fornecendo treinamento a um movimento terrorista.  

Apesar de ser apenas uma diferenciação semântica, alguns pesquisadores utilizam 

o termo terror para referirem-se a atos perpetrados por Estados, enquanto reservam o 

termo terrorismo para atos conduzidos por grupos subnacionais. Essa classificação, 

entretanto, revela a preocupação em se diferenciar o autor (causador) do fenômeno, 

origem de muito dissenso sobre a definição de terrorismo, pois retira o foco do 

fenômeno em si.  

A partir de 1930, o significado de terrorismo sofreu nova mudança, sendo então 

relacionado a atos de violência conduzidos por governos autoritários contra os cidadãos 

do seu próprio país. Foi o que ocorreu na Alemanha Nazista, na Itália Fascista e na 

União Soviética Stalinista. Nos dois primeiros exemplos, a formação de grupos pró-

governo, os “camisas marrons” e os “camisas negras”, era utilizado como arma para 

intimidar e coagir os opositores do regime. Já Stalin, utilizou-se do sistema de purgos 

sucessivos com finalidade de adquirir poderes supremos por meio da eliminação da 

oposição, principalmente os mais preparados, inteligentes e com capacidade de 

liderança. Ressalte-se que, diferente do regime de terror francês, as medidas citadas não 

eram lançadas em momento político de crise ou de caos e ainda caracterizavam o abuso 
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do exercício do poder, guardando o viés negativo do fim do regime do terror de 

Robespierre.  

Segundo Hoffman (2006), da mesma forma, os chamados esquadrões ou grupos 

de extermínio, em conjunção com flagrante intimidação política de oponentes, foram os 

instrumentos de governos ditatoriais de direita, como no Chile e Argentina, ou mesmo 

de governos eleitos, como em El Salvador, Guatemala, Colombia e Peru, estes últimos 

durante os violentos movimentos revolucionários verificados na década de 1980. Poder-

se ia dizer o mesmo da atual situação venezuelana, em que o governo eleito promove 

ações de intimidação, por meio de grupos pró-governo e de órgãos do Estado, contra 

opositores, dissidentes e líderes trabalhistas.  

Após a II Guerra Mundial, surgiram diversos movimentos revolucionários de 

cunho libertador contra as potências colonialistas ou imperialistas. Da mesma forma, 

inúmeros movimentos tiveram a inspiração, ou o apoio velado das duas potências 

mundiais hegemônicas, os Estados Unidos da América e a União Soviética. Foi nesse 

contexto que nasceram as chamadas “guerras de libertação”, com larga utilização de 

atentados terroristas para promoverem a conquista dos objetivos políticos de formação 

de um novo Estado, de mudança do regime de governo, da derrubada de determinado 

governante, ou da expulsão da força ocupante de um país. Diante da conotação negativa 

que o termo terrorismo havia desenvolvido, os ditos movimentos terroristas assumiram, 

naquela época, designações politicamente neutras, como freedom fighters11, 

revolucionário, ou guerrilheiro urbano  

Durante as décadas de 1960 e 1970, o entendimento em torno do termo terrorismo 

continuava contemplando o contexto revolucionário, porém passou a agregar o cenário 

das ações de grupos nacionalistas e étnico-separatistas, além dos diversos movimentos 

com forte raiz político ideológica, característica do período de guerra fria, os quais 

recorriam às ações terroristas para atraírem a atenção local, regional, e mesmo 

internacional, para suas causas. Já durante os anos 80 do século passado, o ambiente de 

disputa bipolar havia chegado ao seu ápice e a estratégia do Kremlin de promover a 

expansão do regime socialista por meio de grupos subnacionais que se colocavam 

contra a ordem político-econômica vigente acabara sendo denunciada pela escritora 

 
11 Yasser Arafat, líder da Organização para Libertação da Palestina, em seu discurso de 13 de novembro 

de 1974, dirigido à Assembleia Geral das Nações Unidas, discorreu sobre a diferença entre o terrorista e o 

guerreiro da liberdade: “The difference between the revolutionary and the terrorist lies in the reason for 

which each fights. For whoever stands by a just cause and fights for the freedom and liberation of his land 

from the invaders, the settlers and the colonialists, cannot be possibly be called terrorist” (IVIANSKI, 

1989). 
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Claire Sterling, em sua obra “The Terror Network”. 

Foi também nessa época que diversos atentados explosivos suicidas foram 

dirigidos contra representações diplomáticas e alvos militares norte-americanos no 

Oriente Médio, todos atribuídos a organizações patrocinadas por Estados que não 

podiam combater aberta e diretamente os Estados Unidos, mas recorriam ao terrorismo 

para alvejá-los e desencorajá-los a prosseguirem defendendo seus objetivos na região. 

São exemplos desses regimes: a Síria, o Iran, o Iraque e a Líbia. Uma dessas ações foi o 

atentado contra uma base militar norte-americana em Beirute, em 23 de outubro de 

1983, causando a morte de 241 militares dos EUA, cuja autoria foi reconhecida pelo 

Hezbollah, que seria patrocinado pelo Iran e pela Síria12. 

Em consequência desses fatos, o conceito de terrorismo expandiu-se ainda mais, 

passando a incluir e, às vezes, a se confundir com os movimentos revolucionários e 

guerrilhas. A fluidez do conceito, conforme a perspectiva de quem julgava o ato, 

permitia, com isso, classificar deliberadamente as ações violentas como terroristas, 

aproveitando-se do significado negativo assumido pelo termo terrorismo.  

O conceito de terrorismo ficou ainda mais impreciso quando, na década de 1990, 

surgiram atividades de terrorismo indexadas a ações criminosas, como o 

narcoterrorismo, e o “fenômeno da área cinza” (gray area phenomenon).  

O primeiro termo, embora não tenha se limitado somente a este significado, foi 

concebido para designar movimentos orquestrados por Moscou, conforme a teoria 

conspiracional lançada por Claire Sterling, que utilizavam o tráfico de drogas para 

possibilitarem ou agilizarem a conquista dos objetivos pretendidos, de acordo com o 

criminologista e especialista francês em terrorismo, Xavier Raufer. Enquanto o conceito 

lançado encontrava coerência com a atuação de diversos grupos “marxista-leninistas” 

ligados, por exemplo, à União Soviética, a Cuba, à Bulgária, ou à Nicarágua, outros 

grupos criminais passaram a estabelecer alianças estratégicas com organizações 

terroristas e guerrilheiras, ou ainda, passaram a empregar a violência a fim de atingirem 

objetivos políticos. O crescente poder dos cartéis de drogas na Colômbia e no Peru, bem 

como suas seguidas tentativas de desacreditar governos eleitos e o sistema político 

desses países constituem exemplos clássicos dessa tendência.  

O fenômeno da área cinza, por sua vez, constituía uma teoria para designar a 

 
12 O ataque de 1983, com caminhão bomba, contra uma base norte-americana de fuzileiros navais, que 

compunham uma Força Multinacional para garantir o cessar-fogo no Líbano, sob os auspícios da ONU, 

deixou 241 militares mortos. Seus autores não foram determinados, mas as investigações atribuíram a sua 

execução a xiitas ligados ao Irã e apoiados pela Síria. 
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natureza complexa e incerta das ameaças caracterizadas por grupos subnacionais do 

período pós-guerra fria. De fato, a doutrina militar de diversos países tinha que se 

adaptar a um novo conjunto de ameaças, cujas ações não representavam atos de guerra, 

de acordo com o entendimento consolidado ao longo do século XX, mas também eram 

suficientemente desestabilizadoras para caracterizarem a situação de paz. Em suma, 

exigiam a resposta militar, sem que houvesse clara declaração de guerra. É nesse 

período que surgem as operações militares de “não guerra” ou “outras que não guerra” 

(other than war). 

Em meio a esse período, o terrorismo assumiu uma complexidade imensa, 

deixando de ser visto como um fenômeno individual de violência subnacional para 

assumir um padrão multidisciplinar, constituído de diversas características constituintes 

em um ambiente de violência.  

Em consequência da evolução histórica do significado do terrorismo, fica fácil 

compreender o porquê da dificuldade de se definir este fenômeno. Ao final do século 

XX, o terrorismo já tinha assumido um significado pejorativo e, portanto, negativo. A 

ação terrorista, sob a perspectiva de seus autores, era, todavia, justificável e, 

invariavelmente, a aplicação do julgamento moral dos integrantes dessas organizações 

buscava justificar os seus atos como decorrentes do desespero daqueles que se 

encontravam sem alternativas viáveis para a consecução de seus objetivos. Sem discutir 

o mérito dessas avaliações e considerações, observou-se a tendência dos terroristas não 

se identificarem como tais, conforme observam alguns escritores e estudiosos no 

assunto.  

Essa tendência não se iniciou no fim do século XX, de forma abrupta, mas 

desenvolveu-se ao longo de todo o século. Notadamente, Claire Sterling, Bruce 

Hoffman e David Rapoport, três estudiosos e autores de obras literárias sobre o tema, 

apontam, por exemplo, o Mini manual do Guerrilheiro Urbano13, escrito pelo brasileiro 

Carlos Marighela em 1969, como obra que serviu de espinha dorsal para a estruturação 

de diversas organizações terroristas ao redor do mundo, como o grupo alemão Baader-

Meinhof e a organização italiana, Brigada Rossa. No documento, Marighella dedica 

parte de seu manual a definir-se como “guerrilheiro urbano”, estabelecendo um rol de 

qualidades pessoais do guerrilheiro, mostrando claro esforço de diferenciá-lo de mero 

 
13 “To be called an aggressor or a terrorist in Brazil is now an honour to any citizen, for its means that he 

is fighting, with a gun in his hand, against the monstrosity of the present dictatorship and the suffering it 

causes” (HOFFMAN, 2006). 
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terrorista14. Como já foi descrito no texto, outra designação que integrantes de 

organizações terroristas ou simpatizantes preferiam utilizar para eles mesmos era 

“freedom fighter”, de conotação melhor aceita, devido ao status da luta pela libertação 

contra o invasor. 

O atentado de 11 de setembro de 2001 contra as Tores Gêmeas, nos EUA, pela 

forma como foi conduzido e pelo resultado alcançado15, acabou selando a conotação 

negativa atribuída ao terrorismo, ligando-o a atividades decorrentes do radicalismo, do 

extremismo, da incapacidade de conviver com a diversidade, ou com a necessidade de 

imposição do ponto de vista defendido pela organização, sem importar o pensamento 

majoritário. 

 

As diferentes definições de terrorismo 

Como foi visto, diante da descrita dificuldade de se definir terrorismo, bem como 

da conotação negativa que assumiu o seu significado e do comportamento de 

autonegação que os ditos “terroristas” desenvolveram, surgiu uma nova “batalha 

retórica” em torno do que era apontado como terrorismo. De fato, como apontou Brian 

Jenkins (1980), classificar o ato como terrorista implicava fazer um julgamento moral 

da ação desenvolvida, de suas razões, de seus efeitos e dos objetivos que busca atingir. 

Assim, o sucesso de um lado em rotular um grupo opositor como terrorista podia, 

indiretamente, persuadir outros a aceitarem aquele ponto de vista moral. Por isso, a 

classificação de um ato como terrorista tornou-se inegavelmente um ato subjetivo, tema 

dirigido segundo os interesses de cada Estado, mas amplamente discutido nos fóruns 

internacionais, sobretudo na Organização das Nações Unidas (ONU).  

O embate desenvolvido por uma entidade supranacional em torno da definição de 

terrorismo iniciou-se, praticamente, com a Convenção para Prevenção e Punição do 

Terrorismo, datada ainda de 1937, sob os auspícios da Liga das Nações. Apesar de 

 
14 Embora não seja a versão original do Mini manual do Guerrilheiro Urbano, esse documento encontra-

se referenciado em várias obras literárias e, de forma digital, disponível em diversos sítios eletrônicos. 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.” Disponível em: https://www. documentosrevelados.com. 

br/wp-content/uploads/2015/08/carlos-marighella-manual-do-guerrilheiro-urbano.pdf. Acesso em: 25 de 

outubro de 2017. 
15 O atentado foi executado em solo norte-americano, potência hegemônica mundial à época, desafiando 

todo o poder de segurança daquele país. Quase três mil pessoas resultaram mortas do atentado, um índice 

muito superior aos demais atos conduzidos até então. Para comparar-se, ao longo de todo o século XX, 

somente catorze atentados causaram a morte de mais de cem pessoas. A reação dos EUA também foi de 

grande proporção, levando-os a declarar a “Guerra contra o Terror”, em nível global. 
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nunca ter entrado em vigor, ela definia terrorismo como sendo “atos criminais dirigidos 

contra um Estado e planejado e dirigido para criar um estado de terror na mente de 

pessoas em particular, ou um grupo de pessoas, ou do público em geral”16.  

Mesmo após o conhecido incidente do sequestro de atletas israelenses durante as 

olimpíadas de Munique, em 1972, não houve consenso e o debate colocou em posições 

opostas o grupo de países afetados pelas ações ditas terroristas e os países que 

simpatizavam com os objetivos propostos pelos grupos que agiam por meio de atos 

violentos para atingir seus objetivos, o que manteve aquela organização, durante muito 

tempo, inconclusiva em relação ao terrorismo.  

Somente em 1997, a Resolução 52/164 adotou a Convenção Internacional para 

Supressão de Atentados Terroristas a Bomba. Essa resolução condenava os seguintes 

atos: 

“Uma pessoa comete uma ofensa, dentro do significado desta 

Convenção, se esta pessoa, de forma ilegal e intencional, deposita, 

posiciona, ou detona um explosivo, ou outro dispositivo letal dentro 

de, ou contra um lugar de uso público, uma instalação governamental 

ou de Estado, o sistema público de transporte, ou uma instalação de 

infraestrutura: (a) Com a intenção de causar morte ou ferimentos 

graves; or (b) Com a intenção de causar extensiva destruição daquele 

lugar, instalação ou sistema, onde a referida destruição resulte em 

grande prejuízo econômico” [ONU, 1999) - tradução do autor]. 

 

Essa resolução somente foi efetivada em 2001, quatro meses antes do atentado de 

11 setembro contra as torres gêmeas. Embora ela traga o entendimento defendido por 

Jenkins, no sentido de que o terrorismo devia ser definido pela natureza do ato e não 

pela identidade dos perpetradores, ou da natureza de suas causas, a Resolução ainda era 

falha no sentido de não diferenciar atos violentos perpetrados por Estados daqueles 

levados a cabo por entidades subnacionais. De fato, atos violentos conduzidos por 

forças militares de determinado Estado podem levam à morte de civis e não 

combatentes, devendo ser, de igual forma, condenável.  

Para esse fim, o Direito Internacional dos Conflitos Armados, nas conhecidas 

Convenções de Genebra, já estabelece um arcabouço legal que define os parâmetros das 

ações permitidas e consideradas condenáveis, ou proibidas. Dentre essas ações, aquelas 

dirigidas contra civis, ou não combatentes, encontram especial referência, podendo-se 

 
16 Tradução do autor. Texto original encontrado em Convention for Prevention and Punishment of 

Terrorism, encontrado em “Official Journal of the League of Nations, volume 19, page 21-35 in English 

and French on alternate pages (document C.546.M.383.937.V)”. Disponível em: https://dl.wdl.org/11579/ 

service/11579.pdf. Acesso em: 06 de janeiro de 2013. Texto original: “In the present Convention, the 

expression “acts of terrorism” means criminal acts directed against a State and intended or calculated to 

create a state of terror in the minds of particular persons, or group of persons, or the general public”. 
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destacar a proibição de se tomar civis como reféns, o trato que deve ser dispensado aos 

prisioneiros de guerra, o reconhecimento de territórios neutros e a inviolabilidade dos 

diplomatas.  

No contexto do esforço para se estabelecer uma definição sobre terrorismo, é 

interessante destacar a visão de alguns países. No caso dos EUA, por exemplo, 

diferentes órgãos governamentais adotam distintas definições para o mesmo fenômeno. 

Assim o Departamento de Estado utiliza a definição contida no Título 22 do Código dos 

Estados Unidos, seção 2656f (d): “violência premeditada, politicamente motivada, 

perpetrada contra alvos não combatentes, por grupos subnacionais, ou agentes 

clandestinos” (tradução e grifo do autor) (USA, 2017). Embora a definição de não 

combatente deixe de estar presente no código norte-americano, esse termo é definido no 

capítulo 7 do Country Report on Terrorism 2016, publicação de responsabilidade do 

Departamento de Estado norte-americano, incluindo, além dos civis, o pessoal militar 

(armado ou não, em serviço ou não) que não esteja desdobrado em uma zona de guerra 

ou zona assemelhada a guerra.  

Para o Federal Bureau of Investigation (FBI), terrorismo é “ o uso ilegal de força 

ou violência contra pessoas ou propriedades para intimidar ou coagir o governo, a 

população civil, ou qualquer outro segmento da população, em perseguição a objetivos 

políticos ou sociais” (tradução do autor) (USA, 2002). A definição já não pode ser 

encontrada atualmente e os relatórios anuais que o FBI deve publicar sobre o tema já 

fazem referência ao Código dos EUA.  

Ainda nos EUA, o Department of Homeland Security (DHS), criado logo após o 

atentado de 11 de setembro de 2001, adota a definição constante do Homeland Security 

Act, de 2002, o qual define terrorismo como sendo qualquer ato que envolva perigo à 

vida humana, ou seja, potencialmente destrutivo para a infraestrutura crítica, com a 

intenção de intimidar ou coagir a população civil, influenciar a política de governo pela 

intimidação ou coerção, ou ainda afetar a condução do governo por meio de destruição 

em massa, de assassinatos, ou de sequestros (USA, 2002). Como esta definição não 

consta de nenhum outro documento do DHS, cuja publicação tenha ocorrido nos 

últimos cinco anos, é lícito concluir que também o DHS adotou a definição constante no 

código dos EUA.  

Entretanto, o Departamento de Defesa utiliza a definição constante do Dictionary 

of Military and associated Terms, versão atualizada até 2017: o uso ilegal de violência 

ou ameaça de violência, frequentemente motivado por crenças religiosas, políticas, ou 
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outras crenças ideológicas, para provocar medo e coagir governos ou sociedades, 

perseguindo objetivos que usualmente são políticos. A versão de 2007 trazia a definição 

de terrorismo com a observação de que o uso ou ameaça do uso da violência seria 

“calculado”, dando uma ideia de premeditação, tal qual consta no código dos EUA. 

Além disso, os objetivos perseguidos eram definidos como geralmente políticos, 

religiosos ou ideológicos. Observa-se que a nova definição refina a característica de que 

o terrorista persegue objetivos inegavelmente políticos, ao mesmo tempo em que 

apresenta as fontes de motivação, que podem advir de diferentes crenças.  

É interessante notar que, embora se reconheça um esforço recente para utilizar 

uma definição única, mesmo dentro de um único país, a tendência é que cada agência 

adote uma definição que seja coerente com os seus interesses. Há que se reconhecer, 

entretanto, que os significados em uso nos EUA apontam a natureza indiscutível do 

objetivo político perseguido pelo ato terrorista. O Departamento de Estado, por sua vez, 

dá ênfase ao fato das vítimas serem civis ou não combatentes, o que legitima a 

classificação de atentados contra forças militares dos EUA serem considerados atos 

terroristas, como, por exemplo, o atentado contra o navio USS Cole, estacionado no 

porto de Áden, no Yemen, em outubro de 2000.  

Ao verificar as diferentes definições em uso, importa considerar definições em 

uso também na civilização oriental, como, por exemplo, a definição adotada pela Liga 

dos estados Árabes17: 

“Qualquer ato ou ameaça de violência, por quaisquer motivos e 

objetivos, que ocorra para adiantar uma agenda individual ou coletiva 

e buscando semear pânico em meio à população, causando medo por 

meio de danos ao povo, ou colocando suas vidas, liberdade, ou 

segurança em risco, ou buscando causar danos ao ambiente, ou a 

instalações públicas ou privadas, ou ocupando-as ou tomando-as, ou 

buscando colocar em risco recursos nacionais”18 (tradução e grifos do 

autor). 

 

Embora a definição traga em si o mérito de reunir os Estados Árabes integrantes 

daquela Liga em torno de uma definição única para o tema, observa-se que a falta de 

 
17 A convenção foi adotada pelo Conselho Árabe de Ministros do Interior e pelo Conselho Árabe de 

Ministros da Justiça, ambos da Liga de Estados Árabes, em 22 de abril de 1998. Ela entrou em vigor em 

07 de maio de 1999. (The Arab Convention for the Suppression of Terrorism: a serious threat to human 

rights. Disponível em: http://web.amnesty.org/library/index/engior510012002. Acesso em: 09 de junho 

de 2006. 
18 Texto original: “Any act or threat of violence, whatever its motives or purposes, that occurs in the 

advancement of an individual or collective criminal agenda and seeking to sow panic among people, 

causing fear by harming them, or placing their lives, liberty or security in danger, or seeking to cause 

damage to the environment or to public or private installations or property or to occupying or seizing 

them, or seeking to jeopardize national resources”. 

http://web.amnesty.org/library/index/engior510012002


Ricardo Luiz da Cunha Rabelo 

 

Coletânea do Observatório Militar da Praia Vermelha, p. 158-180, 2018                                 173 

 

precisão em seus termos permite o enquadramento de diversos crimes como atos de 

terrorismo. Ao mesmo tempo, a mesma convenção apresenta casos em que se exclui a 

aplicação da definição de terrorismo, mostrando a tentativa de adequação aos interesses 

defendidos pelos Estados que aderiram àquela convenção, conforme podemos verificar 

em seu artigo 2º: 

“Todos os casos de luta por quaisquer meios, incluindo luta 

armada, contra ocupação estrangeira e agressão pela liberação e 

autodeterminação, de acordo com os princípios da lei internacional, 

não podem ser interpretados como uma ofensa. Esta provisão não 

deve ser aplicada a nenhum ato que prejudique a integridade territorial 

de qualquer Estado Árabe”.19 

 

No Brasil, antes da Constituição Federal de 1988, a Lei de Segurança Nacional, 

definia em seu artigo 20 que “atos de terrorismo, por inconformismo político ou para 

obtenção de fundos destinados à manutenção de organizações políticas clandestinas ou 

subversivas” eram considerados crime. Entretanto, a lei não definia o que terrorismo e, 

após a entrada em vigor da CF de 1988, a lei teve a sua eficácia discutida.  

A CF, por sua vez, afirma em seu artigo 4º o repúdio ao terrorismo como princípio 

básico nas relações internacionais, bem como operacionaliza esse repúdio ao classificar 

o crime de terrorismo como hediondo (Art 5º, Inc. XLIII). Mesmo sem definir o 

significado do termo terrorismo, o Brasil ratificou diversos entendimentos da ONU em 

reprimir a ocorrência de atos terroristas e o seu financiamento, particularmente após o 

ano de 2001, quando houve o atentado às Torres Gêmeas nos EUA.  

No âmbito do Ministério da Defesa, o Glossário das Forças Armadas define 

terrorismo como: 

“Forma de ação que consiste no emprego da violência física ou 

psicológica, de forma premeditada, por indivíduos ou grupos 

adversos, apoiados ou não por Estados, com o intuito de coagir um 

governo, uma autoridade, um indivíduo, um grupo ou mesmo toda a 

população a adotar determinado comportamento. É motivado e 

organizado por razões políticas, ideológicas, econômicas, ambientais, 

religiosas ou psicossociais” [(BRASIL, 2007) - grifo do autor]. 
 

Foi somente em 16 de março de 2016, às vésperas e por pressão dos Jogos 

Olímpicos do Rio, que o Brasil aprovou a legislação que regulamente o inciso XLIII do 

artigo 5º da CF, por meio da Lei n° 13.260/2016, a qual define terrorismo como: 

 
19 Texto original: “All cases of struggle by whatever means, including armed struggle, against foreign 

occupation and aggression for liberation and self-determination, in accordance with the principles of 

international law, shall not be regarded as an offence. This provision shall not apply to any act 

prejudicing the territorial integrity of any Arab State.” 
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“Art. 2° O terrorismo consiste na prática por um ou mais 

indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, 

discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando 

cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, 

expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade 

pública:  

§ 1° São atos de terrorismo:  

I - usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer 

consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, 

químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou 

promover destruição em massa;  

II – (VETADO);  

III - (VETADO);  

IV - sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com violência, 

grave ameaça a pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos, do 

controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio de 

comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações 

ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios 

esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços 

públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, 

instalações militares, instalações de exploração, refino e 

processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua rede de 

atendimento; e  

V - atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa.” 

(BRASIL, 2016). 

 

A Lei n° 13.260 também alterou dispositivos da Lei n° 7.960, de 1989, 

acrescentando a possibilidade de recorrer-se à prisão temporária em caso de execução 

de atos terroristas. De igual forma, também alterou a Lei n° 12.850, de 2013, incluindo 

as organizações terroristas como organização criminosa e estabelecendo a competência 

de investigação para atos terroristas.  

A definição da referida Lei deixa de apresentar o objetivo político perseguido pelo 

ato terrorista, que se observou ter sido incorporado ao significado do termo ao longo de 

sua evolução histórica. O texto da Lei também não apresenta distinção entre as vítimas, 

deixando de as caracterizar como civis ou não combatentes, o que a tornaria coerente 

com a Lei Internacional que regula os conflitos armados.  

Por outro lado, o legislador preocupou-se em “micro definir” os atos que podem 

ser considerados terrorismo em seu parágrafo 1º, bem como aqueles que não 

caracterizam a ação, constantes do parágrafo 2º20 , correndo o risco de permitir a 

interpretação de crimes comuns como sendo atos terroristas e, da mesma forma, impedir 

 
20 § 2º O disposto neste artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações 

políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados 

por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo 

de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em 

lei”. 
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a aplicação da lei contra os atos definidos, na própria lei, como terrorismo21 . Ao fazer 

isso, comete o erro de se concentrar no autor do fenômeno e não no fato em si, ou seja, 

independentemente de quem o executa, as características do fato não se alteram e o 

fenômeno, portanto é o mesmo.  

A dificuldade encontrada pelos Estados e entidades supranacionais em definir 

terrorismo não é diferente do esforço acadêmico em encontrar uma definição 

consensual, ou que atenda grande parte dos pesquisadores e estudiosos sobre o tema. 

Alex Schmid e Albert Jongman, na obra Political Terrorism: A new Guide to Actors, 

Authors, concepts, Data Bases, Theories, and Literature, analisaram 109 diferentes 

definições de terrorismo, fruto de uma pesquisa (questionário) conduzida junto a 

reconhecidos nomes, no contexto do estudo do fenômeno, pertencentes ao meio 

acadêmico. De sua análise, reuniu e tabulou os 22 elementos que apareceram com maior 

frequência nas definições estudadas, de acordo com constante da Tabela 01, descrita a 

seguir: 

Tabela 1 - Frequência dos elementos presentes em 109 definições de terrorismo 

 

 

 

 

 
21 Seria algo semelhante a se definir um crime e estabelecer que certa classe, ou grupo de pessoas, ao 

executar aquele ato, não estariam submetidos à lei. Como exemplo hipotético e guardadas as devidas 

proporções, seria tão incoerente quanto tipificar o crime de roubo, mas ressalvar que “médicos” (escolha 

aleatória e meramente hipotética) não seriam alcançados pelos efeitos daquela lei. 
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Continuação da Tabela 1 - Frequência dos elementos presentes em 109 definições de terrorismo 

 

 

Fonte: SCHMID; JONGMAN, 1988. 

Embora possa parecer frustrante, quando se observa a variedade e quantidade de 

elementos presentes, a pesquisa parece apontar uma direção para se chegar a uma 

definição aceitável acerca do terrorismo. Para isso, deve-se considerar a ação em si, sem 

observar quem a executa, isto é, isolando o fenômeno, a ação. Além disso, deve-se 

observar o que diferencia aquele fenômeno de outros já definidos, ou com os quais se 

confunde. Ao fazer essa avaliação, não se deve afastá-la da evolução histórica do 

fenômeno, preservando coerência com o novo significado.  

Ao proceder-se dessa forma, pode-se concluir, de forma parcial, que o terrorismo 

é inseparável da violência ou da ameaça do uso de violência, pois sem ela, não é 

possível obter o temor, efeito do fenômeno observado. Entretanto, há diversos crimes 

tipificados no arcabouço legal que também preveem o uso de violência. Neste caso, o 

aspecto que diferencia o terrorismo de outros fenômenos é justamente o objetivo 

político pretendido com a ação. Finalmente, há que se considerar que a ação é dirigida 

contra civis, ou alvos civis, que não estão, nem podem estar envolvidos em ações de 

combate e, portanto, são ilegítimos. Tomando os aspectos descritos neste parágrafo, 

observa-se a presença dos seis elementos apontados com maior frequência nas 

definições estudadas por Schmid e Jongman e, adicionalmente, não se exclui os outros 

elementos presentes no estudo. 

 

Conclusão 

O terrorismo tornou-se uma atividade complexa, multidisciplinar, cuja área de 

atuação é indiscutivelmente internacional. Assim, suas atividades finalísticas e de apoio, 

tais como o comando e controle (direção), o recrutamento, o treinamento, as operações 

ativas, ou mesmo o público-alvo daquelas ações estão localizados em diferentes países. 
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Em consequência, a resposta deve envolver, também, desenvolvendo ações coordenadas 

daqueles Estados, com objetivos comuns. Para isso, é fundamental que haja 

concordância em torno da definição de terrorismo e que esse significado esteja ancorado 

em aspectos relevantes e objetivos. 

 Nesse sentido, ao tentar se definir terrorismo, por mais paradoxal que seja, quanto 

mais preciso se tenta ser, menor a concordância, ou capacidade de uso em ambiente 

internacional. Por outro lado, não se pode chegar a uma definição muito vaga, que se 

possa “vesti-la” em grande variedade de atos, ou até naqueles já definidos e tipificados.  

Com esse intuito, Richardson sugere que a legitimidade ou ilegitimidade dos 

objetivos perseguidos deveriam ser irrelevantes para que um grupo seja definido como 

terrorista e, então: 

“...um terrorista não é um combatente da libertação (freedom 

fighter) e um terrorista não é um guerrilheiro. Um(a) terrorista é um(a) 

terrorista, sem importar se você goste ou não do objetivo que ele(a) 

está tentando atingir, sem importar se você goste do governo que 

ele(a) está tentando mudar”[(RICHARDSON, 2006) - tradução do 

autor]. 

 

Não há como definir terrorismo sem compreendê-lo como fenômeno e sem isolá-

lo de crenças ideológicas, religiosas, étnicas, ou de preferências pessoais. Não se deve, 

portanto, afastar-se dos elementos essenciais que caracterizam a ação, definindo-a de 

forma distinta de outros fenômenos semelhantes. Consequentemente, deve-se 

reconhecer que quando se fala em terrorismo, haverá a conjunção de três fatores: o uso 

de violência, a busca de objetivos políticos e a execução desses atos contra civis, ou não 

combatentes. Em qualquer fato que houver a presença desses fatores, não importando 

quem os executa, tampouco sua motivação, pode-se classificá-lo como terrorismo.  

Assim sendo, de tudo o que foi visto e estudado neste documento, a definição 

proposta encontra congruência com aquela sugerida pelo professor Boaz Ganor, que 

estabelece ser o terrorismo o uso intencional da violência, ou ameaça do seu uso, contra 

civis, ou alvos civis, para a obtenção de objetivos políticos (GANOR, 2010).  

De fato, sem violência, não se pode falar em terrorismo. A violência gera o temor 

no público-alvo, constituindo-se no indutor do medo e, em consequência, do fator que 

impõe o comportamento pretendido. É a violência, bem como a ameaça do seu uso, que 

gera, em favor da organização perpetradora, poder onde ele não existe, assim como o 

consolida, onde existe pouco (HOFFMAN, 2006). É justamente esta consideração que 

não permite classificar protestos não violentos, ou manifestações pacíficas, como atos 
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terroristas. 

Da mesma forma, não há atos de terror que não contenham objetivos políticos, 

como mudar um regime de governo, substituir um governante, obter a separação ou 

independência de determinada região e etc. Assim, a violência contra civis, sem a 

existência de objetivos políticos é, fundamentalmente, qualquer outro tipo de crime, 

como delinquência comum, sem relação com o terrorismo. Como exemplo clássico, está 

o tráfico de drogas, enquanto utiliza a violência contra os moradores de determinada 

região, a fim de coagi-los a não interferirem em suas ações, com o objetivo de obter ou 

manter a necessária liberdade de ação para executar suas atividades ilegais e obter maior 

lucro.  

Por fim, a colocação de civis como alvos da violência política é que diferencia o 

terrorismo de outras formas de lutas políticas, como a guerra de guerrilha, a insurreição, 

ou a luta de libertação. O terrorismo explora as maiores vulnerabilidades dos civis em 

uma sociedade - a tremenda ansiedade (pavor, medo) e a intensa reação da mídia, ambas 

provocadas por ataques contra civis (GANOR, 2010), consequência da impossibilidade 

das forças de segurança conseguirem garantir a integridade de todos os cidadãos, 

particularmente em grandes centros urbanos. Ressalte-se que terrorismo, conforme 

apresentado pela definição aqui proposta, não pode decorrer de baixas causadas 

acidentalmente em civis presentes em uma área em que esteja sendo conduzida 

violência política, mas é fruto da ação deliberada contra civis propositalmente. Por isso, 

não se deve falar em terrorismo quando se trata de “danos colaterais” de um ataque 

contra alvos militares, nem quando há o uso de civis como escudos humanos. Por meio 

da definição apresentada, pode-se descartar o cliché histórico de que “o terrorista para 

uma pessoa pode ser o “freedom fighter” para outra”. Não deve existir, portanto, 

relativismo na definição do terrorismo22. 
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A EVOLUÇÃO DO TERRORISMO SEGUNDO A TEORIA DAS 

QUATRO ONDAS DO TERRORISMO MODERNO 

 
 

Ricardo Luiz da Cunha Rabelo1 

 

 

Introdução 

Ao estudar-se o fenômeno terrorismo, é importante compreender o seu 

significado, a fim de identificar a sua manifestação sem qualquer influência de ordem 

ideológica, religiosa, étnica, assim como de quaisquer outras condicionantes que 

possam afetar a imparcialidade de quem o analisa, afastando-o do objeto em estudo.  

Foi exatamente esse o objetivo do documento submetido anteriormente ao 

Observatório Militar da Praia Vermelha, o qual abordava a definição de terrorismo, 

admitindo-se, ainda, tratar-se de fenômeno social complexo e, portanto, sujeito a um 

subjetivismo residual em função da interpretação das características básicas do 

terrorismo, designadas “sine-qua-non”2: o uso, ou ameaça do uso de violência; alvos 

civis; e objetivo político, além de passar-se a empregar o terrorismo não só como uma 

tática, mas proeminentemente como estratégia (JENKINS, 2006). 

O próximo passo que se deve dar no estudo do terrorismo é justamente conhecer a 

evolução da forma como tem ocorrido ao longo do tempo. Trata-se de analisar suas 

motivações, as táticas, técnicas e procedimentos envolvidos na preparação e execução 

desses atos, bem como compreender como o fenômeno tem se adaptado às mudanças 

impostas nos cenários político e social, tanto regionais, como globais, condicionando a 

consecução dos objetivos políticos pretendidos pelas 

organizações terroristas. 

A premissa adotada, para efeito deste estudo, é de que o terrorismo tem evoluído 

ao longo do tempo. Tal constatação baseia-se na observação da manifestação do 

terrorismo ao longo da história, que, de forma incontestável, tornou-se mais violento; 

incorporou novas formas de financiamento; as organizações perpetradoras aprenderam 

com os erros e acertos de outras; desenvolveram-se novos modelos de organizações; 

houve exploração sistemática das novas tecnologias de comunicações; adquiriu-se 

 
 Artigo originalmente publicado no dia 22 de março de 2018 no site do OMPV.  
1 General de Brigada do Exército Brasileiro e atualmente é o Comandante da 9ª Brigada de Infantaria 

Motorizada.  
2 SANTA BARBA, P. E. Violência, Alvos Civis e Mensagem Política: três condições sine qua non para o 

Terrorismo. Observatório Militar da Praia Vermelha, 2018. 
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capacidade de atuar em escala global, além de passar-se a empregar o terrorismo não só 

como uma tática, mas proeminentemente como estratégia (JENKINS, 2006). 

Dessa forma, reconhecer que o terrorismo está em constante mudança e 

compreender a dinâmica dessa evolução permite produzir análises prospectivas que, 

longe de serem “profecias”, podem ajudar, de forma holística, na definição de cenários, 

avaliação de riscos e adoção de medidas realistas que os mitiguem ou eliminem. 

Há diferentes formas de abordagem em relação à evolução do terrorismo. Sem a 

intenção de aprofundar o assunto, mas visando a apresentar a linha de raciocínio de um 

dos estudiosos sobre o tema, verifica-se que Bruce Hoffman registrou em seu livro, 

Inside Terrorism3, o seu entendimento acerca do desenvolvimento desse fenômeno ao 

longo do tempo, sempre com base em fatos e eventos históricos. Ele descreveu o início 

do terrorismo contemporâneo a partir da Revolução Francesa, com o estabelecimento do 

“Regime do Terror”4, caracterizado pela eliminação sumária de eventuais opositores 

políticos com o propósito “educativo” e “defensivo” em relação à temida reação 

absolutista e o consequente fim dos ideais revolucionários. 

Em seguida, abordou o surgimento, no século XIX, do movimento 

constitucionalista, inicialmente na Rússia5 e, posteriormente, de cunho anarquista, com 

a criação da Internacional Anarquista6, que, englobando a Europa e América do Norte, 

executava suas ações contra alvos selecionados que representassem a contestada 

autoridade governamental. 

A evolução do fenômeno, segundo Hoffman (2006), levou à criação da Irmandade 

Feniana, na Irlanda, ainda no século XIX, de cunho nacionalista-separatista, que 

reconheceu a importância do uso da imprensa na disseminação de sua mensagem7 e 

incrementou o uso de explosivos em suas ações, abandonando a preocupação em não 

alvejar inocentes, ou de escolher as vítimas que melhor representassem a mensagem 

pretendida. Foi o início de ações indiscriminadas contra a população a partir da 

utilização de explosivos contra o metrô de Londres e as principais estações ferroviárias8. 

 
3 HOFFMAN, Bruce. Inside Terrorism. New York: Columbia University Press, 2006. 
4 Régime de la Terreur de 1793. 
5 Narodnaya Volya, às vezes traduzido como People’s Will, ou People’s Freedom. Culminou com o 

assassinato do Czar Alexander II, em 1º de março de 1881. 
6 Hoffman, p. 7, 2006. Foi responsável dentre outros, pelo assassinato do Presidente dos Estados Unidos, 

Willian McKinley, em 1901. 
7 Mais tarde conhecido como Clan na Gael (União Irlandesa), associou-se à Patrick Ford, o editor do 

jornal Irish World, que se transformou no principal veículo de propaganda e incitamento da organização. 
8 Sua campanha de terrorismo urbano espalhou-se por Londres a Liverpool e Glasgow. O domínio do uso 

de explosivos com o acionamento retardado permitiu o desenvolvimento sustentável de uma campanha, 

pois permitia tempo suficiente para o afastamento do terrorista do local da explosão. 
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A tendência das ações de cunho nacionalista-separatista perpetuou-se durante o século 

XX, passando pelo período da I Guerra Mundial, pelo período entre guerras e pela II 

Guerra Mundial. 

Durante o período entre guerras, Hoffman aponta o surgimento do terrorismo 

conduzido pelo Estado, a partir de regimes totalitários e seus ditadores contra seus 

próprios cidadãos, especificamente pela Itália Facista, a Alemanha Nazista e a Rússia 

Stalinista (HOFFMAN, 2006). 

Após o término da II Guerra Mundial, houve, segundo o mesmo autor, o 

surgimento de diversos grupos terroristas, de cunhos nacionalista, liberacionista e 

revolucionário, contra o domínio estrangeiro em seus territórios. Foi o caso da Palestina 

e da Argélia, por exemplo. Ao mesmo tempo, a bipolaridade e a Guerra Fria, contribuiu 

para o surgimento de outras organizações terroristas alinhadas ou patrocinadas pelo 

Movimento Comunista Internacional (liderado pela União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas), de acordo com o estudo conduzido por Claire Sterling, apresentado em seu 

livro The Terror Network (HOFFMAN, 2006). Como exemplos destes grupos, pode-se 

citar o Baader-Meinhof (Alemanha), a Brigada Vermelha (Itália) e a Ação Direta 

(França). 

No período de 1960 a 1980, as citadas organizações empreenderam o uso 

recorrente de explosivos em seus atentados, bem como se especializaram nas ações de 

sequestro, com a manutenção de reféns. Foi nesse período que os Estados 

patrocinadores do terrorismo entraram em cena, substituindo a teoria da conspiração 

comunista. Este foi o caso do Iran, do Iraque e da Líbia. (HOFFMAN, 2006). 

A partir de 1980, a inserção do tema religioso em meio às organizações terroristas 

fez surgir as ações com uso extensivo de explosivos e o terrorismo suicida, com grande 

número de vítimas. Ainda nos anos de 1990, o terrorismo passou a associar-se a 

traficantes de drogas, tendo sido cunhando um novo termo: o “narcoterrorismo”, 

flagelo, sobretudo, de alguns países da América Latina, notadamente a Colômbia e o 

Peru, como também, mais tarde, o México. 

Ainda nessa mesma década, as organizações passaram a estabelecer ligações e 

associações, com o fim de disseminarem as técnicas consideradas mais exitosas e 

aprenderem umas com os êxitos e erros das outras. 

No fim do século passado e início do presente século, o radicalismo religioso deu 

nova face ao terrorismo, revolucionando a sua organização, o recrutamento, a 

disseminação de sua mensagem e adquirindo capacidade de atuar em escala 
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internacional, com ações de planejamento e execução complexos, fazendo largo 

emprego da imprensa e dos meios de Tecnologia da Informação. São exemplos clássicos 

dessa época, a Al-Qaeda e o autoproclamado Estado Islâmico do Iraque e Síria, este 

último com atuação destacada somente após o fechamento da edição do livro Inside 

Terrorism. 

Outra forma de analisar a evolução do terrorismo foi apresentada por David C. 

Rapoport, por meio de sua teoria baseada na evolução a partir da constituição de ondas 

terroristas. Sua teoria, publicada sob o título “The Four Waves of Modern Terrorism”9 

(As Quatro Ondas do Terrorismo Moderno), é apontada como um dos mais influentes 

estudos sobre terrorismo na atualidade, por renomados pesquisadores, tanto por parte 

daqueles que compartilham do mesmo ponto de vista, como Jefrey Kaplan10, bem como 

por pesquisadores que divergem das suas ideias, como Tom Parker e Nick Sitter11. 

Tendo em vista a amplitude da influência exercida, como também, por tratar-se de visão 

inovadora e de abordagem didática, este trabalho analisará a evolução do terrorismo, 

por meio do estudo de Rapoport, a fim de identificar, em cada uma das ondas de terror, 

as particularidades que permitam a comparação entre elas e que caracterizem a dinâmica 

do processo evolutivo do fenômeno terrorismo. 

Para o autor, a “onda” constitui um ciclo de atividades em um dado período, 

caracterizado pelas suas fases de expansão e contração. Sua característica crucial é o 

caráter internacional; isto é, atividades semelhantes que ocorrem em vários países, 

dirigidas por uma energia comum predominante que formata as características dos 

grupos participantes e suas relações mútuas (RAPOPORT, 2004). 

Segundo aquele pesquisador, a duração de uma onda depende, portanto, da 

continuidade da energia que a formou. Quando essa energia não tem o poder de inspirar 

novas organizações, a onda desaparece. As três primeiras ondas duraram por volta de 

 
9 RAPOPORT, David C. The Four Waves of Modern Terrorism. In: CRONI, A. K.. LUDES, J. M. 

Attacking terrorism: Elements of a grand strategy, p. 46-73, 2004. Washington: Georgetown University 

Press, 2004. 
10 Jeffrey Kaplan é professor associado da University of Wisconsin Oshkosh e o Diretor do UW Oshkosh 

Institute for the Study of Religion, Violence and Memory. Ele é membro do Comitê Editorial de dois 

grandes jornais científicos: Terrorism and Political Violence, para o qual ocupa a função de editor de 

revisão das publicações e New Religion. Para mais informações, veja “Waves of Political Terrorism”. In: 

Oxford Research Encyclopedia of Politics, 2016. Disponível em: https://www.tandfonline.com. Acesso 

em: 23 de maio de 2017. 
11 Tom Parker é professor e pesquisador na “Bard Globalization and International Affairs Program”, 

Bard College, New York. Nick Sitter é professor e pesquisador no Department of Law, BI Norwegian 

Business School, Oslo; bem como no School of Public Policy, Central European University, Budapeste. 

Para mais informações, veja “The Four Horsemen of Terrorism: It's Not Waves, It's Strains”. In: 

Terrorism and Political Violence, Vol 28.2, p 197-216. 2016. Disponível em: https://www.tandfonline.co 

m/doi/full/10.1080/09546553.2015.1112277. Acesso em: 12 de janeiro de 2018. 

https://www.tandfonline.com/
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uma geração (aproximadamente 40 anos), um tempo sugestivo em relação ao ciclo de 

vida humano, em que “os sonhos que inspiram os pais perdem o poder de atração, em 

relação às crianças” (RAPOPORT, p. 28, 2004). Ainda segundo o autor, quando uma 

organização transcende uma onda, isso reflete a influência de uma nova onda. É 

fundamental, nesse caso, a capacidade de adaptação e a flexibilidade estrutural dessa 

organização, fruto da habilidade em compreender o ambiente e reconhecer a 

necessidade de mudança, ancorando-as na cultura de suas organizações. 

A conclusão do autor acerca da duração da onda baseou-se na observação de 

parâmetros evidenciados em eventos passados, quando as condições do ambiente 

(variáveis intervenientes), principalmente no que se refere ao fluxo de informações, 

como o restrito alcance e abrangência da mídia, em comparação com os dias atuais, 

dificultava a manutenção do apelo da mensagem terrorista em meio aos simpatizantes e 

seguidores. Por isso, a aplicação desse parâmetro na atual onda pode gerar conclusões 

imprecisas. É lícito inferir que a adoção de medidas que preservem a capacidade de 

sensibilizar os grupos alvos do recrutamento pode contribuir para a mudança desse 

parâmetro. 

Nesse sentido, a doutrinação constante e agressiva de jovens e crianças, bem 

como o uso intensivo de ferramentas de tecnologia da informação (TI) para a 

disseminação da mensagem terrorista atuam diretamente na manutenção do apelo 

contido nessa mensagem e, em consequência, provocam o retardamento da contração da 

atual onda, estendendo-a por período superior a uma geração. Destaque-se, entretanto, 

que esse fato não impede o surgimento de nova onda, pois pode ocorrer um período de 

recobrimento entre as ondas em expansão e em contração. 

Segundo Rapoport (2004), o terrorismo moderno iniciou-se na Rússia em 1808 e, 

dentro de uma década, disseminou-se na Europa Ocidental, nos Balcãs e na Ásia. Esse 

movimento caracterizou a primeira onda, denominada “Onda Anarquista”. A ela, 

seguiram-se outras três ondas, com períodos de sobreposição entre elas. A “Onda 

Anticolonial” iniciou-se em 1920 e durou por cerca de 40 anos. 

A esta seguiu-se a “Nova Onda Esquerdista”, que perdeu força no fim do século 

XX, deixando apenas alguns grupos ainda ativos, na entrada do século XXI, no Nepal, 

Espanha, Reino Unido, Peru e Colômbia. Em 1979, a “Onda Religiosa” surgiu e 

continua em curso nos dias atuais, tendo seu término sido previsto pelo autor, tendo em 

consideração os parâmetros de duração observados nas ondas anteriores, por volta de 

2025 (RAPOPORT, p.47, 2004). 
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Cabe ressaltar que, aos olhos do autor, cada onda possui um nome que reflete sua 

característica dominante, mas que não é única observada em cada período. Também 

importa ressaltar que o autor identificou a “Revolução” como objetivo maior de cada 

uma das ondas, entendendo-a como o objetivo político perseguido, podendo ser 

materializada como a mudança de “autoridade” nacional, a mudança de regime, a 

mudança territorial (independência em relação a outro ente internacional/ ocupante, 

metrópole, ou mesmo outro Estado no qual a região se localiza), o controle social, ou a 

manutenção do status quo, diante de mudanças indesejadas12. 

Assim, a legitimidade política buscada pelas três primeiras ondas situava-se no 

direito de um povo à autodeterminação, enquanto a quarta onda baseia o esforço de 

legitimar os seus atos em uma variedade de textos sagrados, os quais compelem suas 

organizações a estabelecerem o Islamismo como única forma de salvação, uma missão 

messiânica materializada pela reconstituição e expansão do Califado Islâmico. 

A seguir, as quatro ondas do terrorismo moderno serão examinadas, a fim de 

permitir a visualização mais clara e precisa da evolução do terrorismo e atingir o 

objetivo deste trabalho, já descrito anteriormente. Para isso, destacar-se-ão as funções 

associadas à execução de um ato terrorista, aqui consideradas como sendo: a motivação 

dos eventos que caracterizaram a onda; o processo de recrutamento (onde pode ser 

observado); as formas de financiamento (quando constantes do estudo); a característica 

dos alvos; as técnicas, táticas e procedimentos (TTP) empregados; a formalização de 

doutrina; e a exploração da propaganda (uso da mídia). 

 

A Primeira Onda do Terrorismo 

A primeira onda do terrorismo moderno teve motivação anarquista, originada na 

Rússia, no fim do século XIX. Emergiu em um período caracterizado pela 

transformação em termos de transporte e de comunicações. Com o advento dos correios, 

do rádio, dos telefones e, principalmente, dos jornais diários, os eventos ocorridos em 

um determinado país passaram a ser conhecidos em outras regiões em um espaço de um 

dia. Além disso, com o advento das redes ferroviárias e o aumento das malhas 

rodoviárias, bem como o aproveitamento das vias fluviais e 

marítimas, os rebeldes podiam viajar frequentemente e inspirar grupos rebeldes em 

outras regiões. 

 
12 WALTER, Andrew H. Kydd; BARBARA, F. The Strategies of Terrorism. Intenational Security, Vol 31, 

nº 1, p. 49-80, 2006. 
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Nesse contexto, a disseminação das ideias revolucionárias tornou-se mais 

facilitada, alcançando grande abrangência nacional e internacional. Em vez de 

utilizarem panfletos e folhetos para inspirarem a revolta, entrou em cena o conceito da 

“propaganda by the deed”, pois o ato terrorista em si seria a melhor forma de 

sensibilizar a audiência e espalhar o ideal revolucionário, o que representou uma nova 

forma de comunicação. 

Segundo os revolucionários anarquistas, a sociedade moderna e suas convenções 

concebidas para abafar antagonismos geraram culpa e contribuíram para o surgimento 

de inequidades, exacerbando o individualismo pela busca de melhorias pessoais. Na 

visão deles, portanto, o terrorismo era visto como o meio mais efetivo e mais rápido 

para modificar o status quo, mantido pelos governos estabelecidos. Repetidas ações 

trágicas, ou catastróficas, acabariam por polarizar a 

sociedade e promover, de forma inevitável, a revolução anarquista. 

A doutrina revolucionária anarquista foi formalizada por meio do “Catecismo 

Revolucionário”, escrito, principalmente, pelo russo Sergei Nechaev. A ideia 

revolucionária era levada a cabo por meio de ataques seletivos contra as figuras 

políticas, as autoridades representantes do governo, executados, principalmente, com o 

uso de dinamites, as quais tinha um valor simbólico, pois não representavam as armas 

utilizadas por um criminoso comum, diferenciando-o como terrorista. Além disso, o 

manuseio e uso de dinamites impunham grande risco ao perpetrador, o que 

demonstrava a determinação em defender o objetivo perseguido e fazia com que fossem 

vistos como corajosos, não sendo raros aqueles que se feriam ou mesmo morriam na 

execução do atentado. 

De fato a 1ª onda se caracterizou pelo orgulho dos revolucionários em se 

autodeclararem terroristas, como o caso de Vera Zasulich, que feriu um policial que 

teria abusado de presos políticos. Após a sua ação, Vera jogou sua arma ao chão e 

bradou que não era uma assassina, mas sim uma terrorista. Quando a corte absolveu-a, o 

veredito foi calorosamente aplaudido e festejado pela grande audiência presente. Sergei 

Stepeniak13, uma influente figura do terrorismo russo, que contribuiu com a confecção 

 
13 Sergei Stepniak, nascido em 1852, na Ucrânia, iniciou seu ativismo na Rússia, tendo participado de 

diversas ações terroristas, como a que vitimou Nicolai Mezentsov, chefe da Polícia Secreta da Rússia, em 

04 de agosto de 1878, nas ruas de São Petersburgo. Escreveu diversos panfletos e livros sobre a doutrina 

revolucionária anarquista, inclusive em outras línguas, como “Underground Russia: Revolutionary Profile 

and Sketches from Life”, lançado em Londres em 1882. Depois do assassinato, Stepniak fugiu e viveu em 

diversos países, onde continuou a inspirar anarquistas, tendo se estabelecido em definitivo na Inglaterra, 

onde faleceu aos 44 anos de idade. 
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do Catecismo Revolucionário, descrevia o terrorista como “nobre, terrível,  

irresistivelmente fascinante, unindo os dois limites da grandiosidade humana, o mártir e 

o herói.”14 A perseguição de alvos políticos e a autoproclamação como terroristas 

demonstravam a identidade revolucionária com a Revolução Francesa. Dessa forma, o 

terrorismo era uma estratégia e não um fim. 

Na Rússia, uma série de atentados culminou com o assassinato do Czar Alexandre 

II. Em pouco tempo, os russos estavam treinando outros grupos, inclusive alguns com 

objetivos diferentes. Assim, surgiram movimentos semelhantes na Polônia e na 

Armênia, como também nos Balcãs. Logo o movimento chegou à Índia, por meio de 

colônias de russos que fugiram do regime czarista. Na Europa, surgiram focos 

anarquistas na Irlanda, e, no continente americano, nos Estados Unidos da América 

(EUA). Neste último, o movimento anarquista, inspirado, sobretudo, por imigrantes 

irlandeses, culminou com o assassinato do Presidente Willian McKinlley, em 1901. A 

simultaneidade das ações em escala internacional provocou o surgimento da chamada 

“Era de Ouro dos Assassinatos”, quando monarcas, primeiros-ministros e presidentes 

foram atacados15. 

O financiamento das ações advinha de roubos de bancos e da contribuição da 

população originada com a diáspora de diversos núcleos populacionais, como ocorreu 

com os irlandeses residentes nos EUA, que cooperavam com os esforços de patriotas a 

partir do território norte-americano. 

Como principal consequência da primeira onda, os Estados envolvidos nos 

ataques demandaram o desenvolvimento de seus estamentos policiais para que se 

contrapusessem à nova ameaça, o que deu origem a ramos especialmente dedicados ao 

terrorismo, como o russo Okhrana, o British Special Branch e o Federal Bureau of 

Investigations (FBI), nos EUA. As novas organizações permaneceram como instituições 

permanentes, talvez indispensáveis à vida moderna. A tática terrorista inspirava raiva e 

frustração, provocando reação, por vezes, de forma exagerada, ilegal e, em alguns casos, 

vergonhosa. O Okhrana desencadeou, por exemplo, uma campanha contra os russos 

judeus (presentes em muitos ataques), provocando a fuga deles para o ocidente, ou para 

a Terra Santa. Nos EUA, o governo propôs o retorno de todos os anarquistas à Europa, o 

que de fato ocorreu uma década mais tarde, e impediu a entrada de qualquer imigrante 

 
14 (STEPNIAK, 1892) apud (RAPOPORT, 2006). 
15 Há registros dos assassinatos do Presidente da França Marie François Sadi Carnot, em 1894, do 

Premiê espanhol Antonio Cánovas Del Castillo, em 1897 e da Imperatriz Austríaca Elisabeth, em 1898. 
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que se declarasse contra as estruturas governamentais. 

A Segunda Onda do Terrorismo 

A segunda onda de terrorismo foi designada “anticolonialista” e desenvolveu-se a 

partir das condições estabelecidas pelo Tratado de Versalhes, com o término da I Guerra 

Mundial. O direito à autodeterminação dos povos foi um dos princípios utilizados pelos 

vitoriosos para acabarem com os impérios, sobretudo na Europa. Os países não 

europeus, integrantes dos impérios derrotados e considerados sem condições de serem 

declarados independentes, passaram a ser administrados por uma das potências 

vitoriosas, exercendo um “mandato” em nome da Liga das Nações. 

Como consequência, tanto os impérios vitoriosos como os países administrados 

por eles viram surgir movimentos pela independência, a fim de constituírem novo 

Estado em função da separação, ou da retirada da força estrangeira. O Exército 

Republicano da Irlanda (IRA) obteve algum sucesso na década de 1920 e, após a II 

Guerra Mundial, vários grupos terroristas cresceram, não só na Irlanda, como também, 

em Israel, no Chipre e na Argélia, dentre outros. As principais diferenças do contexto 

pós II Guerra Mundial eram a inexistência de mandatos a serem exercidos pelos 

vitoriosos e a localização da maioria dos territórios demandando independência em 

outros continentes, fora da Europa, como foi o caso da Manchúria, da Indochina, da 

Líbia, dos territórios árabes ocupados pela Grã-Bretanha e pela França, dentre outros. 

É interessante a constatação de que a segunda onda prosperou em territórios com 

características políticas especiais e que, por isso, tornava mais complicada e arriscada a 

retirada das potências imperialistas. Assim, diante da ambiguidade britânica e 

impossibilidade de resolver os interesses conflitantes de judeus e árabes palestinos, 

surgiram e prosperaram os movimentos judeus Lehi e Irgun, que defendiam a criação do 

Estado de Israel por meio da partilha do território palestino, com a retirada das tropas 

britânicas. Outro exemplo foi o Chipre, em que a indefinida situação acerca da presença 

britânica, da independência da ilha, ou de sua união à Grécia, fez surgir e prosperar o 

EOKA (Organização Nacional da Luta Cipriota), formado por habitantes da ilha, 

integrantes da maioria greco-cipriota. 

As ações empreendidas na segunda onda tinham motivação anticolonialista, tendo 

sua doutrina representada pela “Guerra de Guerrilha”, do General grego Georges 

Grivas, líder do EOKA. Embora a doutrina fizesse menção à utilização da guerrilha 

para alcançar seus objetivos, várias ações eram conduzidas contra prédios públicos, ou 

envolviam a morte de civis, descaracterizando-as como ações de guerrilha. A campanha 
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era baseada em ações contra policiais, considerados os olhos do governo, e seus 

familiares, o que produziu, entretanto, um número menor de assassinatos do que a 

primeira onda. Alguns grupos chegaram a se preocupar em proporcionar o alerta antes 

das ações, com a intenção de poupar vidas inocentes, como, por exemplo, o Irgun 

israelense e a Irmandade Feniana, ou União dos Irlandeses, que, mais tarde, deu origem 

ao IRA. 

Entretanto, a substituição das polícias pelas forças armadas no enfrentamento 

dessas organizações fez com que ocorressem, por várias vezes, reações exageradas e 

insustentáveis, as quais, com o tempo, tenderam a desgastar a legitimidade daquelas 

forças e a fortalecer o apoio da população em nome das causas terroristas. Essa tática 

alimentou os grupos anticolonialistas e passou a ser adotada pelos grupos que surgiriam 

no futuro, sendo, até os dias atuais, uma das que apresentam melhor custo-benefício 

para o terrorista que não tem restrição de tempo para atingir seus objetivos. 

Os grupos da segunda onda perceberam que o termo terrorismo havia adquirido 

uma conotação negativa e, então, buscaram autodesignarem-se por outras expressões, 

como “freedom fighter”, ou guerrilheiro, estabelecendo, portanto, uma nova forma de 

comunicar-se com os públicos de interesse. Percebendo o peso que o correto termo 

designativo poderia ter na defesa de objetivos políticos, os governos passaram a 

cuidadosamente rotular os atos violentos como terrorismo. Enquanto isso, a mídia, no 

intento de não demonstrar parcialidade, por vezes utilizava, na descrição de um mesmo 

fato, diversos termos, como “terroristas”, “soldados”, “revolucionários”, ou 

“guerrilheiros”. Dessa forma, a nova forma de comunicação dos grupos acabou 

aprofundando a luta pelo controle da narrativa e promovendo maior confusão em 

relação ao significado dos termos utilizados. 

O movimento anticolonialista, de forte componente nacionalista, inspirou diversos 

grupos, dispersos internacionalmente em função de diásporas, a colaborarem 

financiando as ações dos grupos da segunda onda. Por esse motivo, os roubos a bancos 

diminuíram como tática para arrecadação de recursos financeiros. De fato, o apoio de 

grupos étnicos dispersos ultrapassou o campo financeiro e exerceu pressão política para 

que as demandas dos revoltosos fossem ouvidas e acatadas, como pode ser constatado 

na pressão norte-americana sobre a Inglaterra para que esta reconhecesse a existência do 

Estado irlandês, bem como nas Nações Unidas para que fosse criado o Estado de Israel, 

ambos reforçados por influência dos grupos irlandeses e judeus residentes nos EUA. 

O ingrediente nacionalista e a forte presença de grupos étnicos espalhados por 
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diferentes partes do mundo trouxeram à cena a participação de terceiros países 

interessados em proteger os interesses daqueles grupos. Nesse sentido, os gregos 

apoiaram o movimento cipriota para a retirada das tropas britânicas daquela ilha, em 

favor da maioria greco-cipriota, assim como a Turquia apoiou os anseios da minoria 

turco cipriota de não se unirem à Grécia após a independência. Da mesma forma, os 

países árabes apoiaram a Frente de Libertação Nacional, na Argélia, que exigiam a 

retirada das forças francesas e a independência daquele país. 

Também durante a segunda onda, as organizações supranacionais começaram a 

desempenhar papel de relevância no trato do terrorismo. Além da já mencionada 

criação, por parte da Liga das Nações, de “mandatos” imperialistas em antigas colônias 

de países derrotados na I Guerra Mundial, beneficiando as potências vencedoras, as 

Nações Unidas passaram a arbitrar e legitimar ações nesse conturbado cenário de 

conflitos, podendo-se citar, como exemplo, sua ação para a partilha do território 

palestino e criação do Estado de Israel, quando da retirada de tropas britânicas.  

Outra ação executada nesse mesmo sentido foi a intervenção que cessou as 

hostilidades entre greco-cipriotas e turco cipriotas no Chipre. Nos fóruns conduzidos 

pelas Nações Unidas, era comum a defesa de interesses revolucionários que tinham 

participações de grupos terroristas com a designação adotada na segunda onda, os 

“freedom fighters”. 

 

A Terceira Onda do Terrorismo 

O fato que precipitou o início da terceira onda de terrorismo, segundo Rapoport 

(2004), foi a Guerra do Vietnã. As ações triunfantes dos guerrilheiros vietnamitas contra 

as poderosas forças armadas dos Estados Unidos motivaram a juventude ocidental a 

iniciarem suas campanhas contra o sistema vigente. Embora Rapoport (2004) não faça 

comentários a respeito, a expansão desta onda em estudo sofreu grande influência do 

Movimento Comunista Internacional, capitaneado pelo Partido Comunista da União 

Soviética, como também, pelas teorias chinesa e cubana para a tomada do poder. 

Assim, em diversos países ocupados por potências europeias, ou mesmo ainda 

considerados colônias, surgiram movimentos nacionalistas separatistas, com inspiração 

na promessa socialista de promover maior igualdade e justiça sociais, os quais, não raro, 

recebiam, ainda, apoio da União Soviética ou da China. Frequentemente, o conturbado e 

complexo cenário interno de alguns países asiáticos e africanos ainda contavam com a 

existência de grupos inspirados pela ideologia capitalista, dentro do contexto da Guerra 
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Fria, com o apoio dos Estados Unidos, no contexto da conhecida estratégia norte-

americana da contenção. Esse foi o caso de países, como Angola, Moçambique e 

Filipinas (Novo Exército do Povo - New People’s Army). 

Além disso, em países da Europa Ocidental, que contavam com governos 

estabelecidos e gozavam de plena soberania, surgiram movimentos de inspiração 

socialista, aproveitando-se da ambiguidade desenvolvida diante da polarização 

ideológica em torno dos blocos dominantes durante a Guerra Fria. Esses grupos elegiam 

como alvos as instalações ou pessoas ligadas aos Estados Unidos, à Organização do 

Tratado do Atlântico Norte (OTAN), ou às empresas símbolos do capitalismo moderno. 

Também ocorreram diversas ações indiscriminadas, ocasionando a morte de 

considerável número de civis. Pode-se citar, como exemplos de organizações terroristas 

com essas características, a Facção Exército Vermelho (Red Army Faction), também 

conhecido como Baader-Meinhof, na Alemanha Ocidental; a Brigada Vermelha (Red 

Brigades), na Itália; o Exército Vermelho (Red Army), no Japão; e a Ação Direta (Action 

Directe), na França. 

Da mesma forma, em vários países do chamado Terceiro Mundo, surgiram grupos 

de inspiração marxista-leninista, maoísta, ou foquista (cubano). Aqui, os grupos 

pretendiam estabelecer o regime socialista, com inspiração soviética, chinesa e cubana, 

como forma de solucionar os graves problemas sociais advindos da desigual 

distribuição de renda observada na região. A América Latina viu, então, surgir grande 

número de organizações, como o Sendero Luminoso e o Tupac Amaru, no Peru; os 

Montoneros, na Argentina; os Tupamaros, no Uruguai; as Forças Armadas 

Revolucionárias da Colômbia (FARC), o Exército de Libertação Nacional (ELN) e o 

Exército Popular de Libertação (EPL), todos na Colômbia; e a Aliança Libertadora 

Nacional (ALN), o Movimento Revolucionário 8 de outubro (MR-8) e a Vanguarda 

Popular Revolucionária (VPR), todos no Brasil. 

Nesse mesmo período, os movimentos nacionalistas adquiriram nova face e 

estiveram presentes nos conflitos que caracterizaram a terceira onda, até mesmo onde a 

autodeterminação atuou como força primária dos grupos, como foi observado em meio 

aos grupos Basco, Armênio, Curdo e Irlandês. 

É importante destacar que quando a Guerra do Vietnã terminou, a Organização 

pela Libertação da Palestina (OLP) assumiu o modelo heroico de luta para os demais 

grupos. A OLP ganhou força após a fragorosa derrota dos exércitos de três países árabes 

nos conflitos de 1967, conhecido como Guerra dos Seis Dias, e firmou-se, ao longo do 
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tempo, com grande apoio dos países árabes e da União Soviética. O estabelecimento de 

campos de treinamento no Líbano foi fundamental para aumentar a sua esfera de 

influência, pois, com isso, promoveu o treinamento a outros grupos internacionais, 

conforme Mordechai Gichon havia registrado: 

“Whatever doubts may have existed about cooperation between 

terrorist groups were laid to rest by the Israeli capture of dozens of 

erstwhile terrorists from small over the globe training in southern 

Lebanon. Captured PLO documents indicated that, between 1980 and 

1981, some 2300 terrorists from twenty-eight different countries were 

trained at bases in Lebanon. Included in this mélange were 

representatives of the new communists” of Italy's Red Brigades, of 

West Germany's Red Army Faction and of France's Direct Action” 

(MORDECHAI GICHON; apud MILLER, 1984). 

 

No âmbito da América Latina, o treinamento e a doutrinação eram providos 

diretamente pela União Soviética, pela China, ou por Cuba. Segundo Rapoport, o 

doutrinador dessa onda foi o brasileiro Carlos Marighella, com o Mini manual do 

Guerrilheiro Urbano, que reuniu os conhecimentos necessários para a estruturação de 

um grupo terrorista, o perfil de preparação e atuação tática e de contrainteligência, bem 

como listou as características desejáveis do revolucionário. De acordo com Claire 

Sterling16, o Mini manual do Guerrilheiro Urbano foi estudado e seguido por diversos 

grupos terroristas atuantes na Europa e em outras partes do mundo, como o ETA, o IRA 

e a RAF (Baader-Meihof). 

No que tange às táticas, técnicas e procedimentos empregados, a terceira onda foi 

a que mais diversificou e ampliou o rol de ações terroristas. A começar com o papel da 

mulher, que havia passado a desempenhar funções secundárias na segunda onda, e, 

durante a terceira onda, voltou a cumprir papel de primeira linha na liderança de 

organizações, como também, no planejamento e execução de atos de terrorismo. 

Durante a terceira onda, as ações com maior efeito teatral passaram a ser 

executadas para atrair a atenção da comunidade internacional e disseminar a capacidade 

de atuação dos grupos terroristas. A preferência por ações desse tipo recaía sobre os 

sequestros, com a assunção do controle sobre instalações, aeronaves, navios ou veículos 

e a manutenção de reféns. Essas ações exigiam, via de regra, o atendimento de 

demandas apresentadas, procurando obter a liberdade terroristas presos, ou condicionar 

decisões políticas de governantes. Pode-se citar como exemplos de ações desse tipo os 

sequestros do Primeiro-Ministro Italiano, Aldo Moro, em 1979, por integrantes da 

 
16 (STERLING, 1982). 
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Brigada Rossa (Brigada Vermelha); a ocupação da Suprema Corte da Colômbia pelo M-

19, com a manutenção dos magistrados como reféns; bem como o sequestro de atletas 

de Israel por integrantes da OLP, durante as olimpíadas de Munique. De acordo com 

Sean Anderson e Stephen Sloan (apud RAPOPORT, 2006), ocorreram setecentos 

sequestros (hijacks17) durante as três primeiras décadas da chamada terceira onda. 

Enquanto isso, os sequestros, tendo como alvos as pessoas que seriam feitas 

reféns (kidnappings18), ocorreram em setenta e três países, particularmente Itália, 

Espanha e América Latina. Houve, de 1968 a 1982, 409 sequestros internacionais, com 

a manutenção de 952 reféns (RAOPORT, 2006). Esta modalidade, que se iniciou 

somente com o objetivo de ganhar capital político, acabou se tornando uma das formas 

de arrecadação de alguns grupos, pois o sequestro de executivos era um meio fácil de se 

conseguir o pagamento de vultosas quantias como resgate. 

A campanha de assassinatos, desenvolvida com maior peso na primeira onda, 

voltou a constituir uma das táticas empregadas para avançar a agenda terrorista durante 

a terceira onda. Como exemplos, pode-se apontar o assassinato do Lord Mountbatten, 

Almirante da Marinha Inglesa e último Vice-Rei da Índia Britânica, em atentado 

conduzido pelo IRA, na Irlanda, em 1979; bem como as mortes dos Primeiros Ministros 

Jordaniano e Espanhol, respectivamente, pelo grupo palestino setembro Negro, em 

1971, e pelo ETA, em 1973; além das tentativas de assassinato dos Primeiros Ministros 

da Inglaterra Margareth Thatcher (1984) e John Major (1991), ambas conduzidas pelo 

IRA, como também, do Rei Hussein, da Jordânia, efetuado pelo Setembro Negro em 

1974. 

A principal diferença entre as campanhas de assassinatos da primeira e da terceira 

onda reside na motivação do ato, desde o ponto de vista da organização terrorista. 

Enquanto na primeira onda o assassinato mirava a autoridade representativa do governo, 

na terceira onda os assassinatos tinham característica punitiva. Assim, as autoridades 

jordanianas foram alvos porque negaram a permanência da OLP em seu país, enquanto 

o assassinato de Aldo Moro deu-se porque o governo se recusou a entrar em 

negociações para a liberação de reféns e, na Inglaterra, a tentativa de assassinato contra 

Thatcher ocorreu em função da morte de nove integrantes do IRA, que estavam em 

 
17 Segundo o Cambridge Dictionary Online, o termo “hijack” refere-se à tomada, com uso de violência, 

de instalações, aeronaves, veículos ou navios. Disponível em: https://dictionary.cambridge.org/us/dictio 

nary/english/hijacking. Acesso em: 10 de fevereiro de 2018. 
18 De acordo com o Cambridge Dictionay Online, o vocábulo “kidnapping” refere-se ao sequestro de 

pessoas. Disponível em https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/kidnap. Acesso em: 10 de 

fevereiro de 2018. 

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/kidnap
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greve de fome por se recusarem a serem tratados como presos comuns, em vez de 

receberem o status de presos políticos. 

Outro traço padrão da dinâmica da terceira onda foi a crescente 

internacionalização do terrorismo. Em nenhuma das ondas anteriores, as organizações 

estabeleceram tantos contatos e cooperação. Além dos campos de treinamento da OLP 

em diversos países, como no Líbano, na Tunísia e na Jordânia, como também das 

organizações latino-americanas em Cuba, houve interações comprovadas entre o IRA e 

o ETA, bem como entre o IRA e as FARC. O chamado Massacre de Munique, conduzido 

pelo Setembro Negro, obteve cooperação da RAF em território da Alemanha Ocidental. 

Essa intensa interação também foi objeto de registro por (MILLER, 1985): 

“Terrorist groups have been providing each other with mutual 

aid since the early 1970s. The Japanese Red Army carried out the 

massacre at Israel's and Airport in May 1972 on behalf of the Popular 

Front for the Liberation of Palestine. Basque separatists murdered a 

high-ranking member of the Franco regime with a bomb supplied by 

the Irish Republican Army. Members of the Popular Front for the 

Liberation of Turkey and scores of other terrorist groups have received 

training from the Popular Front for the Liberation of Palestine, who in 

turn have (sic) received training in the Soviet Union in what some 

have called "the trickle down theory of international terrorism." In 

fact, it was through the PFLP that the Baader-Meinhof gang developed 

independent ties to the Japanese Red Army” (MILLER, 1995). 

 

Nesse sentido, o financiamento das atividades terroristas manteve padrão 

internacional, com o já mencionado patrocínio da União Soviética, da China e de Cuba, 

bem como de outros países, como os árabes, em favor da OLP, como também, dos 

Estados Unidos, em favor de grupos que lutavam contra movimentos de inspiração 

comunista, como ocorreu, por exemplo, na Nicarágua e em Angola. Além disso, em 

menor escala, os roubos a bancos continuaram a ocorrer, ao que se somaram os 

sequestros para o pagamento de resgates. No fim dos anos 1980, algumas organizações 

passaram a recorrer ao financiamento a partir de atividades ilegais e criminosas, como o 

narcotráfico, uma tendência observada na América do Sul (Colômbia), que se mostrou 

bastante promissora financeiramente, apesar de impactar negativamente o apelo da 

mensagem terrorista, que de uma forma “romântica”, buscava justificar-se pela 

promoção do bem maior à população defendida e resolver as injustiças denunciadas 

pelos movimentos. 

Os alvos escolhidos também refletem a característica internacional da terceira 

onda, inclusive com algumas organizações tendo desenvolvido mais atentados fora de 
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seu território do que no interior dele, o que, algumas vezes, provocava efeitos negativos 

para os interesses da organização. A participação da OLP no sequestro de uma aeronave 

na Jordânia acabou por provocar a sua expulsão daquele país e, mais tarde, a Tunísia 

negaria o uso de seu território para o treinamento de integrantes da OLP. 

A terceira onda marcou, ainda, maior participação de organizações supranacionais 

na condenação de atentados terroristas, iniciando esforços internacionais para banir tais 

atos. Uma série de decisões das Nações Unidas reconheceram como crimes as ações de 

sequestro, manutenção de reféns, ataques com uso de bombas, bem como o assassinato 

de governantes. O termo “freedom fighter” já não era mais largamente utilizado nos 

debates da ONU e, em 1997, finalmente foi aprovada a Convenção Internacional para a 

Supressão de Atentados Terroristas a Bomba, o qual é considerado o primeiro grande 

esforço internacional contra o terrorismo. Por outro lado, a ONU conferiu o status de 

Estado à OLP, organização que não renunciou ao terrorismo, o que confere certa 

ambiguidade à sua atuação no tema. 

 

A Quarta Onda do Terrorismo 

A quarta onda do terrorismo tem motivação religiosa. Não é raro verificarmos que 

as questões étnicas e as religiosas estão conectadas em diferentes partes do globo. 

Embora a força que provocou a expansão de uma nova onda fosse religiosa, alguns 

grupos lutaram (e ainda lutam) pela secularização do estado, ou seja, pela menor ou 

nenhuma influência da religião sobre as decisões políticas. Por exemplo, os Budistas do 

Sri Lanka tentaram transformar o país, mas a resposta foi a reação dos Hindus, por meio 

do Tamil Tigers, que busca estabelecer um país secular, independente. 

Nesta onda, a religião islâmica está no centro das principais ações verificadas no 

contexto terrorista. Além disso, as suas ações em escala internacional são as mais letais 

e que inspiram maior sensibilização na comunidade internacional, sendo que o sucesso 

alcançado por essas ações acaba motivando outras ações de cunho religioso. Entretanto, 

não podemos deixar de reconhecer a participação de outras religiões, como o atentado 

no metrô de Tóquio, em 1995, quando Aum Shinrikyo, um grupo que combinava temas 

Budistas, Cristãos e Hindus, matou 11 pessoas e feriu cerca de 3.000 com o uso de um 

agente químico tóxico dos nervos no metrô de Tóquio. Há outras ações em que a 

inspiração partiu da defesa da suposta supremacia religiosa, ou, pelo menos, esteve 

conectada ao tema religioso, como o atentado em Oklahoma, em 1995, e em Los 

Angeles, em 1996. 
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O principal fato que motivou o início da quarta onda foi a Revolução Islâmica no 

Irã, em 1979. Porém a esse fato, deve-se acrescentar o início do novo século no 

calendário islâmico naquele mesmo ano e a invasão russa ao Afeganistão. 

A Revolução Islâmica inegavelmente elevou o Irã à categoria de defensor da 

comunidade muçulmana chiita na região, contrabalançando o peso da representatividade 

do bloco muçulmano sunita no Oriente Médio e nos países islâmicos. A revolução de 

1979 deu novo ânimo aos chiitas e alçou o Irã à posição de promotor dos principais 

movimentos chiitas no Líbano, na Síria, em oposição aos judeus, como também, contra 

os regimes sunitas da Arábia Saudita e do Iraque. 

Deve-se considerar a motivação adicional provocada pela expectativa de 

significativas mudanças em função do início de um novo século no calendário 

muçulmano, o que colaborou para catalisar a insatisfação popular e o ocaso do regime 

dos “Shá” no Irã. Além disso, a invasão do Afeganistão pela União Soviética provocou 

a reação de todos os muçulmanos sunitas, oriundos dos diversos países da região, os 

quais, com ajuda norte-americana, acabaram por provocar a retirada da União Soviética 

em 1989. 

Em consequência da derrota soviética, diversas organizações terroristas surgiram 

quase que simultaneamente em vários países, como o Egito, a Tunísia, a Síria, a 

Indonésia e as Filipinas. A derrota também incentivou o aparecimento de grupos 

terroristas em repúblicas que compunham a União Soviética, como a Chechênia, o 

Azerbaijão, o Uzbequistão e o Tajiquistão. 

Diante da complexidade religiosa verificada, a questão islâmica atraiu o centro 

das atenções em função da profundidade das cisões internas e do radicalismo das ações 

desenvolvidas. Grupos formados anteriormente, com ideias mais radicais em relação à 

interpretação do Alcorão ganharam força, como a Irmandade Muçulmana, criada no 

Egito ainda nos anos de 1950 e 1960, e que é considerada a precursora da Al-Qaeda. 

A principal tática empregada, considerada a grande inovação, foi o atentado 

suicida, com o uso de explosivos. Um deles, com um caminhão-bomba, contra a base 

dos Fuzileiros Navais dos EUA em Beirute, em 1983, provocou a morte de 241 

militares norte-americanos. Momentos depois, outro ataque em Beirute a uma base 

francesa levou 58 militares daquele país à morte. Os dois ataques acabaram levando à 

retirada dos dois países da missão de paz estabelecida pela ONU no Líbano. O sucesso 

desse tipo de ação inspirou outros grupos ao redor do mundo, mesmo os que não tinham 

motivação religiosa, como o IRA e os Tamil Tigers, ambos seculares, com a diferença de 
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que somente o segundo utilizava o ataque suicida. 

A quarta onda marcou a determinação islâmica de expandir a religião sem 

reconhecer fronteiras, um objetivo reconhecido na declaração de ano novo de 1980, 

proferida pelo líder da revolução e líder religioso do Irã, o Aiatolá Khomeini, exortando 

os iranianos a exportar a revolução pelo mundo, declarando que não há fronteiras para o 

islamismo: “Precisamos lutar para exportar nossa revolução pelo mundo...” 

(KISSINGER, 2015), o que também se encontra na constituição iraniana de 1979: 

“De acordo com o versículo sagrado do Alcorão (Essa sua 

comunidade é uma única comunidade, Eu sou o seu Senhor, então 

idolatre-me – 21:92), todos os muçulmanos formam uma única nação, 

e o governo da República Islâmica do Irã tem o dever de formular 

suas políticas gerais tendo em vista o cultivo da amizade e da unidade 

de todos os povos muçulmanos e deve lutar continuamente para 

estimular a unidade política, econômica e cultural do mundo islâmico” 

(KISSINGER, 2015). 

 

O apoio dos EUA ao antigo regime iraniano dos “Shá”, que fora derrubado pela 

revolução muçulmana de 1979, bem como a aliança e o sustento manifestado 

historicamente a Israel, além da tradicional relação amistosa com os países sunitas da 

região, como a Arábia Saudita e o próprio Iraque, este último durante a Guerra Irã-

Iraque, caracterizam o envolvimento norte-americano na complexa teia de poder no 

Oriente Médio. Desde a perspectiva iraniana, parece lógico que os EUA fossem vistos 

como inimigos da revolução e, consequentemente, do mundo islâmico chiita. O 

patrocínio velado, porém inegável, por parte do Irã aos movimentos mulçumanos chiitas 

no Líbano confirmou os Estados Unidos como alvo preferido de suas ações. Essa 

situação se mantém até os dias atuais, com declarações e designações que não deixam 

dúvidas, como, por exemplo, a designação dos EUA, por parte do Líder Religioso do 

Irã, como “Grande Satã”. 

Diante do exposto, os EUA surgiram como principal inimigo e alvo dos atentados 

terroristas da quarta onda por parte dos países com predominância chiita. Além disso, a 

criação da organização terrorista Al-Qaeda canalizou e potencializou o sentimento 

antiamericano também nos países dominados por mulçumanos sunitas. Ainda na década 

de 1990, atentados contra as representações diplomáticas dos EUA na África (Quênia e 

Tanzânia em 1998) e o primeiro atentado em solo norte-americano (World Trade Center 

em 1993) mostrariam a determinação apresentada pela Al-Qaeda em perseguir os seus 

objetivos, bem como dava mostras de que a sua capacidade de atuação estava em plena 

expansão, com presença extracontinental e, mais importante, com capacidade de atuar 
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em pleno território dos EUA. O objetivo político perseguido pela Al-Qaeda era a 

expulsão das tropas dos EUA de países mulçumanos e da região do Oriente Médio, com 

a consequente redução de sua capacidade de influência naquela parte do globo. O ânimo 

e a capacidade da Al-Qaeda, embora considerados de fácil compreensão por alguns 

analistas, somente ficaram claros para os EUA após o ataque às Torres Gêmeas, em 11 

de setembro de 2001. 

O sucesso da Al-Qaeda atraiu a afiliação de organizações menores, como o Al-

Shabab, que já tinha obtido êxito contra os EUA na Batalha de Mogadíscio, na Somália, 

em 1993. Além disso, outros subgrupos foram formados, com atuação relativamente 

independente, como a Al-Qaeda no Magreb Islâmico (AQIM) e a Al-Qaeda na 

Península Arábica (AQAP), os quais atuavam como um tipo de “franchise”. 

Em função do atentado de 11 de setembro de 2001, a reação dos EUA, liderando a 

coalizão formada por diferentes países, acabou fazendo com que as ações da Al-Qaeda 

se voltassem também contra os aliados norte-americanos, motivando ataques terroristas 

na Europa, como os ataques desencadeados na Espanha, em 2004, e na Inglaterra, em 

2005. 

A Al-Qaeda despertou grande motivação entre os jovens árabes de todas as partes 

do mundo, o que favoreceu o recrutamento e o aumento de seu efetivo. A Al-Qaeda foi 

também a primeira organização a utilizar as ferramentas de tecnologia da informação 

(TI) para disseminar as suas ideias, como o desenvolvimento e a manutenção de páginas 

eletrônicas na internet e a publicação da revista Inspire, disponível também na internet, 

com informações sobre como se preparar um atentado terrorista, ou como confeccionar 

explosivos, multiplicando sua base de atuadores ao redor do mundo e inspirando uma 

grande leva de seguidores que, embora não tivessem condições de se juntarem ao 

esforço dispendido no Oriente Médio contra as tropas lideradas pelos EUA, poderiam 

conduzir ações terroristas onde vivessem, sem que compusessem uma célula terrorista 

adormecida ou infiltrada com um fim específico, o que passou a ser chamado de “lobo 

solitário”. 

Com isso, mesmo quando a organização começava a ter suas capacidades 

degradadas, limitando a atuação de suas células em outros países, os atentados 

continuaram ameaçando a sociedade ocidental. Esse fato demonstra grande capacidade 

de flexibilidade organizacional e de adaptação por parte da liderança terrorista, o que 

estendeu o período de expansão desta onda terrorista, tendência alimentada ainda pelo 
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surgimento recente do autoproclamado Estado Islâmico no Iraque e na Síria (ISIS)19. 

Foi justamente o surgimento do ISIS que induziu a adoção de inovadores 

procedimentos e técnicas de recrutamento, agindo de forma ativa e até agressiva para 

alcançar os mulçumanos do mundo inteiro e, por meio da radicalização religiosa, 

utilizando as mídias sociais e outras ferramentas da tecnologia da informação 

disponíveis, com uso intensivo da rede mundial de computadores, para convencer o 

maior número possível de pessoas a se converter ao islamismo e, ao mesmo tempo, 

inspirá-los a se unirem ao ISIS, no Oriente Médio, ou agindo onde estivessem vivendo. 

Aos moldes da Al-Qaeda, o ISIS lançou, em diversas línguas, as revistas “Dabiq”, 

Konstantinyye e Rumiyah20, com conteúdo doutrinário religioso, bem como com 

informações sobre todos os passos para o planejamento e execução de atentados 

terroristas, conclamando os mulçumanos de todo mundo que fizessem o que pudessem, 

onde estivessem, com os meios que dispusessem, contra os designados infiéis21. 

O grande doutrinador da quarta onda, segundo Rapoport, foi Osama Bin Laden, o 

líder da Al-Qaeda, por meio do documento “Military Studies in the Jihad Against the 

Tyrants”. Entretanto, em se tratando de uma onda inspirada na motivação religiosa, 

todos os líderes religiosos terminam por influenciar doutrinariamente a dinâmica da 

onda, com base nos conceitos dogmáticos e nas interpretações dos escritos religiosos. 

Da mesma forma, as revistas Inspire e Dabiq permanecem como veículos 

disseminadores de doutrina, tanto da ideologia, quanto do “como fazer”. Além disso, as 

organizações passaram a filmar os atentados suicidas e as execuções de prisioneiros, 

divulgando-as em vários canais de veiculação, o que aumentou exponencialmente a 

 
19 ISIS é uma organização terrorista de motivação religiosa, da corrente “wahabista” do islamismo sunita. 

Seu objetivo é reconstruir o Califado Islâmico. Depois da morte do profeta Maomé, em 632, seus 

seguidores concordaram com a criação do califado, que significa sucessão em árabe, como um novo 

sistema de governo. A expansão do território do Islã sempre representou uma parte do papel do califado. 

Em seu apogeu, o Império Otomano, reunia o Oriente Médio e o norte da África. 
20 O nome Dabiq se refere a uma cidade na Síria identificada como cenário de uma profecia sobre a 

batalha final entre muçulmanos e cristãos. O pesquisador Will Mc Cants, autor de "The ISIS Apocalypse", 

comentava nas redes sociais que há outro significado na nomenclatura. A sequência das publicações -

"Dabiq", "Konstantiniyye" (Constantinopla) e "Rumiyah" (Roma) - indicaria uma "ordem de conquista 

profética". Disponível em: http://www.valor.com.br/internacional/4700705/est ado-islamico-lanca-revista-

e-pede-ataques-contra-civis-no-ocidente. Acesso em: 17 de abril de 2017. 
21 Em julho de 2014, durante o Ramadã, Abu Bakr Al Baghdadi fez um discurso conclamando os 

muçulmanos a se unirem ao esforço do ISIS para restabelecer o Califado. Autoproclamando-se o líder 

indicado sobre os mulçumanos, declarou ser uma obrigação de cada muçulmano emigrar e unir-se ao 

Estado Islâmico. Em outro pronunciamento, também no mês do Ramadã, em 2016, Abu Mohammed al-

Adnani, um assessor muito próximo do líder Al Baghdadi e seu possível sucessor conclamou os 

mulçumanos do mundo inteiro a conduzirem ataques, como lobos solitários, aos EUA e Europa. Disse 

ele: “The smallest action you do in their heartland is better and more enduring to us than what you would 

if you were with us. If one of you hoped to reach the Islamic State, we wish we were in your place to 

punish the Crusaders day and night”. 
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sensibilização da audiência global, tanto por conta da crueldade demonstrada nos atos, 

como pelas ameaças representadas, de forma direta ou potencial, a vários países do 

ocidente. 

É incontestável que a quarta onda vem tirando vantagem das ferramentas 

disponíveis para aumentar a amplitude e o alcance da mensagem terrorista, alcançando 

escalas nunca antes vistas e exigindo um esforço de controle, por parte dos países 

decididos a combater essa ameaça, da dimensão cibernética, perfeitamente integrada às 

ações desenvolvidas nas outras dimensões de enfrentamento contraterrorista. 

Em relação às técnicas e táticas empregadas, o ISIS explorou o apelo de seu líder 

para que todos os mulçumanos participassem do esforço contra os infiéis, encorajando o 

ataque, mesmo que isolado, utilizando não só os explosivos improvisados e as armas de 

fogo, mas também as armas brancas, ou qualquer outro meio para desferir ataques, 

como o atropelamento de pessoas. Os autores desses tipos de ataques já haviam sido 

designados, desde antes do surgimento do ISIS, “lobos solitários”, como já foi visto. A 

novidade introduzida pelo ISIS foi a utilização de canais diversos, desde mídias sociais, 

internet e até conversação online de jogos de videogames, para manter contato e 

desenvolver a comunicação com potenciais terroristas, por meio do processo de 

“radicalização”, além de instrui-lo sobre as técnicas e procedimentos de preparação e 

execução de atentados. 

Diante do grande apelo da mensagem terrorista em meio aos muçulmanos 

dispersos pelo mundo, houve um movimento reverso da diáspora muçulmana, 

caracterizado pela concentração, nas bases de treinamento do ISIS em países do Oriente 

Médio, de mulçumanos recrutados em diversos países ocidentais, com posterior retorno 

deles aos seus respectivos países de origem. Nesse contexto, os mulçumanos que se 

juntaram ao combate ao lado do ISIS no Oriente Médio, depois de um tempo de 

treinamento e de reunir experiência em combate, ao retornar aos seus países de origem, 

já reuniam plena capacidade de conduzir atentados terroristas em países considerados 

alvos. 

Esses jovens, acessíveis às ferramentas de TI largamente utilizadas pelo ISIS para 

a disseminação de suas mensagens e sensibilização de potenciais atacantes, passaram a 

ser instruídos por integrantes do ISIS, que exerciam coordenação de suas ações em 

vários países ocidentais. Por sua vez, os organismos de inteligência dos países 

ocidentais passaram a acompanhar esses jovens, os quais foram designados “foreign 

fighters”. O necessário acompanhamento dos “foreign fighters” tornou-se um grande 
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desafio, principalmente para os países europeus, não só por que possuem grande 

comunidade de mulçumanos, como também devido à capacidade de se deslocarem 

livremente de um país a outro dentro da União Europeia. 

Esta onda também apresentou ao mundo o atentado conduzido por meio de 

planejamento detalhado, com simultaneidade de ações complexas e sequência de ações 

de impacto, designadas como “command style operations”22. São exemplos clássicos 

dessas ações os atentados de 2008 em Mumbai, e de 2015 em Paris. 

Os alvos selecionados pela quarta onda incluíam, no seu início, tanto instalações 

militares, como alvos civis, todos caracterizando a luta contra os EUA, seus aliados ao 

redor do mundo e, em particular, Israel, um de seus principais aliados no Oriente Médio. 

No início deste século, entretanto, os alvos passaram a incluir qualquer ação conduzida 

no seio das sociedades ocidentais, eminentemente contra civis, de forma aleatória, 

principalmente em nome do ISIS. Todas as ações tinham a tendência de execução de 

atentados buscando o maior número possível de vítimas, cada vez com menor 

preocupação em caracterizar um objetivo tático de valor representativo diante da 

campanha estratégica terrorista. Grandes explosões, ou ações de grande vulto, como os 

ataques já citados nos EUA, em Madrid e em Londres também caracterizam a quarta 

onda terrorista. 

O financiamento23 da quarta onda também recebeu avanços. Às extorsões, aos 

sequestros com pagamento de resgate, às atividades ilegais do tráfico de drogas, de 

órgãos, ou de pessoas, juntaram-se as operações financeiras para lavar o montante 

levantado e viabilizar o fluxo desses recursos entre os centros de captação ao redor do 

mundo para posterior utilização. Além disso, as populações oriundas das diásporas 

retomaram importante papel de arrecadação em  várias partes do mundo. O ISIS, 

durante o período que possuía capacidade de combate como tropa convencional 

irregular, conquistou e passou a operar diversos campos de exploração de petróleo na 

Síria e no Iraque, operando o mercado negro de oferta desse produto, o que lhe conferiu 

elevadas somas de recursos financeiros utilizadas para aprimorar sua capacidade de 

combate como força irregular, para investir na propaganda de suas mensagens e ações, 

 
22 NAVLAKHA, Gautam: Lessons from the Mumbai Attack. Economic and Political Weekly, Vol. 44, 

nº 11, p. 13-16, 2009. Disponível em http://www.jstor.org/stable/40278605. Acesso em: 15 de junho de 

2010. 
23 Para mais informações, consultar a Convenção das Nações Unidas para a Supressão do Financiamento 

ao Terrorismo, de 1999, bem como as informações sobre os esforços internacionais, no âmbito das 

Nações Unidas para desenvolver ações que contribuam para evitar o financiamento de organizações 

terroristas. Disponível em: https://www.un.org/sc/ctc/focus-areas/financing-of-terrorism. Acesso em: 15 

jun. 2010. 
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bem como para financiar diversas ações terroristas em diversos pontos do globo. 

Foi na quarta onda que se reconheceu a ameaça da convergência entre o 

terrorismo e diversas atividades criminosas, o que cria um círculo vicioso de 

alimentação simbiótica dessas atividades em função do montante de recursos investidos 

e de fortalecimento das organizações criminosas, em consequência do lucro obtido e da 

incorporação de novas táticas e procedimentos utilizados por organizações terroristas. 

Organizações criminosas fortalecidas, por sua vez, são capazes de gerarem mais 

dividendos às organizações terroristas, que também incrementam suas capacidades de 

atuação. 

 

Conclusão 

Para o profissional militar, constitui fator primordial compreender o aspecto da 

continuidade dos conflitos bélicos na mesma medida em que se deve compreender a 

dinâmica das mudanças nas dimensões e nas fontes de poder de um Estado. Nesse 

sentido, há que se estender a importância do presente trabalho a todos os profissionais 

de segurança e das agências governamentais que possuem interesse na prevenção e no 

enfrentamento ao terrorismo. 

Dentro do contexto evolutivo do terrorismo, verifica-se que houve avanços na 

quarta onda terrorista mesmo após a publicação do artigo de Rapoport, com maior 

velocidade de mudança nos últimos anos, em consonância com as características dos 

conflitos desenvolvidos na era do conhecimento. 

Nesse sentido, diante de tudo que foi examinado, de acordo com a designada 

teoria das quatro ondas do terrorismo moderno, pode-se verificar, de forma irrefutável, 

que o terrorismo é um fenômeno relativamente recente, tendo sofrido modificações que 

contribuíram para incrementar a letalidade de suas ações e, por conseguinte, o peso das 

mensagens transmitidas por meio delas. Isso torna a sociedade moderna ainda mais 

suscetível à manifestação terrorista e, portanto, mais vulnerável, carecendo de maior 

cuidado de proteção, o que justifica o dispendioso esforço preventivo e de proteção 

adicional, desencadeado por diferentes países, particularmente na área da inteligência, 

do antiterrorismo24, do contraterrorismo proativo25 e da administração das 

 
24 Para fins deste trabalho, entende-se antiterrorismo como o conjunto de ações eminentemente 

defensivas, adotadas com a finalidade de reduzir a vulnerabilidade de determinadas áreas aos atos de 

preparação e execução de atentados terroristas. O maior objetivo é dissuadir um potencial ataque 

terrorista e, caso não se consiga este intento, detectar a preparação do atentado terrorista antes de sua 

execução. 
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consequências de um ataque terrorista. 

Ao longo das ondas terroristas, verifica-se que as forças encarregadas pelo 

enfrentamento desta ameaça teve que se adaptar às evoluções apresentadas. A 

flexibilidade, a adaptabilidade e a capacidade de compreender as mudanças no ambiente 

são as características essências das equipes multidisciplinares encarregadas de combater 

um fenômeno em constante evolução. Atualmente, a letalidade indiscriminada e a 

autonomia assegurada pela horizontalidade organizacional das atuais organizações 

terroristas caracterizam o amplo espectro de ataques possíveis contra os quais o Estado 

deve se defender. 

Adicionalmente, o “modus operandi” dos grupos terroristas, utilizando, de forma 

isolada, armas de fogo, armas brancas, ou mesmo o atropelamento de suas vítimas, 

configuram um cenário de grande imprevisibilidade e volatilidade. Por isso, duas 

medidas iniciais são essenciais para se contrapor ao terrorismo atual: proteger os 

potenciais alvos que são, por natureza, mais vulneráveis porque não possuem segurança 

estabelecida (soft targets); e capacitar todos os integrantes das forças de segurança 

pública a atuarem como primeiros respondedores (first responders) em caso de ataque 

terrorista. 

Ao mesmo tempo, a evolução verificada, baseada em ações indiscriminadas, com 

elevadíssima incidência de morte em meio a civis, também provocou a diminuição da 

chamada “zona cinza” que caracteriza o tema da moralidade do uso do terrorismo para 

se alcançar os perseguidos objetivos políticos. Hoje, está mais fácil posicionar-se contra 

o uso do terrorismo justamente em função das modificações verificadas nas funções 

básicas da preparação e da execução de ações terroristas. 

Um ponto de semelhança entre as ondas terroristas examinadas é a tendência de 

desaparecimento da organização terrorista sempre que esta se mostra visível aos olhos 

dos órgãos de segurança e de defesa, ou seja, logo que age em nome de sua causa. 

Rapoport chega a concluir que os grupos terroristas têm vida curta, pois, ao se exporem, 

são combatidos. De fato, verifica-se que esta é uma tendência geral, mas há casos em 

que algumas organizações terroristas, mesmo sendo combatidas, continuam a existir, 

com viés de retração, em função da perda de capacidade de atuação e da limitação da 

 
25 Também no escopo do presente trabalho, considere-se o contraterrorismo proativo como sendo o 

conjunto de ações provavelmente ofensivas, desencadeadas por tropa qualificada, de forma preventiva, 

em oportunidade anterior ao desencadeamento de um iminente atentado terrorista que se conheceu ainda 

em fase de preparação. Com esse fim, é indispensável compreender que um atentado terrorista segue um 

rito de preparação, com passos necessários que expõem o perpetrador à detecção. 
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liberdade de ação, ambos os efeitos em consequência de exitosa campanha de 

enfrentamento por parte das forças contraterroristas. Essa tendência indica a elevada 

probabilidade de que a campanha contraterrorista se estenda em um horizonte temporal 

longo, exigindo determinação, constância e arraigados valores morais por parte das 

forças legais dos Estados. 

Da observação das ondas terroristas, verifica-se a crescente tendência de 

participação dos grupos étnicos ou religiosos espalhados em diferentes partes do globo, 

oriundos de processos de diáspora. Essas comunidades têm demonstrado utilidade no 

financiamento de grupos terroristas, bem como facilitam o acolhimento de eventuais 

terroristas que se desloquem por essas regiões, seja para fornecer refúgio, seja para 

protegê-lo da possível detecção por parte de órgãos regionais de inteligência. 

Também importa ressaltar que a cooperação entre organizações terroristas 

alcançou o ápice durante a terceira onda, mas a quarta onda manteve essa tendência sob 

nova roupagem, qual seja a afiliação declarada de grupos terroristas em relação a outro 

com maior capacidade, atuando, por vezes originando subgrupos que atuam como uma 

“franchise”, recebendo apoio para suas atividades regionais. 

Adicionalmente, a estruturação horizontalizada dos grupos terroristas da 

atualidade facilita a condução de ataques em diferentes partes do mundo, como também 

o processo ativo e agressivo de recrutamento e radicalização aumenta exponencialmente 

a capacidade de atuação da organização, já que as ferramentas de TI alcançam todos os 

continentes. 

A participação dos grupos de diáspora, a estrutura organizacional horizontalizada, 

a proliferação de grupos menores afiliados e o moderno processo de recrutamento 

conferem ao terrorismo o caráter internacional em grau máximo alcançado ao longo da 

história moderna. Dessa forma, é imperioso que haja cooperação entre os países 

afetados pelo terrorismo, bem como daqueles que possuem grandes comunidades de 

povos que guardam algum tipo de identidade com as organizações terroristas. Destaca-

se que a interação entre os países, resultante da transparência e convergência de 

interesses, deve ser tal que assegure superioridade de informações e liberdade de ação 

para as forças-tarefas encarregadas de enfrentar essa ameaça. 

Diante da dinâmica da evolução terrorista, verifica-se a necessidade de se 

conduzir o enfrentamento a tais organizações a partir de abordagem integral e 

multidisciplinar, reunindo todos os órgãos e as agências nacionais, governamentais e 

privadas, necessários. Isto significa que a força militar ou policial, mesmo sendo 
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especialmente preparadas e dedicadas a este fim, não só são insuficientes, como 

também são incapazes de gerar os resultados esperados, sendo necessário agregar 

capacidades afetas aos campos de inteligência (das fontes cibernética, humana, de 

imagens e de sinais), além de equipes especializadas na área financeira, em direito 

internacional, em aspectos culturais, bem como integrantes de empresas privadas que 

gerenciem serviços ou locais julgados de interesse, como também de equipes 

especializadas em perícias forenses. Agrega-se, ainda, a eventual necessidade de reunir 

representantes de corpos diplomáticos à referida equipe, a fim de facilitar a interação 

internacional por meio de uma rede historicamente respeitada. 

A partir dos exames conduzidos, cerifica-se que a tendência mais perigosa do 

fenômeno terrorismo à soberania dos Estados Nacionais é a convergência das atividades 

e organizações criminosas em relação às atividades terroristas. O citado círculo vicioso, 

gerado a partir da relação simbiótica entre as citadas atividades ilegais, representa grave 

ameaça ao Brasil, já que dois de seus vizinhos são os maiores produtores mundiais de 

cocaína, enquanto um outro país limítrofe é um dos maiores produtores mundiais de 

maconha, situação que fomenta o consumo dessas drogas no Brasil, bem como a 

estruturação de organizações criminosas que exploram o tráfico de drogas e desafiam o 

poder estatal nas maiores cidades do país. Há que se frisar, entretanto, não haver, até a 

presente data, qualquer dado de domínio público que demonstre qualquer interação 

entre as organizações criminosas atuantes no Brasil e os grupos terroristas 

internacionais. 

Por fim, a visualização de quatro ondas terroristas acaba fazendo surgir o 

questionamento sobre a retração da atual onda e da expansão de uma próxima, a quinta 

onda. Quando dar-se-ia a citada expansão? Qual seria a motivação, ou força motriz 

dessa nova onda? Quais as técnicas, táticas e procedimentos que seriam agregadas à 

manifestação do fenômeno? São questionamentos que merecem a atenção e o 

acompanhamento das estruturas de enfrentamento ao terrorismo.   
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Gian Dermário da Silva2 

 

 

1. Introdução 

O fenômeno terrorismo convencional ou tradicional, tal como se conhecia, mudou 

significativamente tendo como marco simbólico os atentados às Torres Gêmeas em 11 

de setembro de 2001. Ao longo do século XX, o mundo conviveu com dois tipos de 

organizações terroristas, os de base ideológica predominantemente política, como o 

norte-irlandês Irish Republican Army (IRA) e o espanhol Euskadi Ta Askatasuna (ETA), 

e os de base predominantemente religiosa, como o libanês Hezbollah e os palestinos 

Hamas e Fatah. Os primeiros surgiram em países ocidentais do primeiro mundo, 

operavam em regiões delimitadas e priorizavam a sobrevivência de seus membros de 

maneira racional. Quanto aos religiosos, estes se implantaram no Oriente Médio e 

perduram até os dias atuais, se concentrando principalmente na tentativa de destruição 

dos judeus e de Israel, embora tenham disputado o protagonismo regional até pouco 

tempo atrás, e em ataques aos seus aliados ocidentais, particularmente os EUA. 

Porém, após o 11 de setembro de 2001, o mundo passou a conhecer o terrorismo 

extremista islâmico de alcance global, caracterizado por uma violência sem precedentes 

e protagonizado, inicialmente, pela Al Qaeda, cujo principal líder foi Osama Bin Laden. 

Com bases no Afeganistão, Paquistão e filiais em várias partes do mundo, como na 

África e na Ásia, a Al-Qaeda passou a empregar uma estratégia que aliava sigilo à 

tecnologia aplicada às comunicações, se manifestando com atentados massivos, que 

tinham como objetivo finalístico a expulsão dos países muçulmanos. Nesse contexto, a 

Al-Qaeda se expandiu tanto como fórmula para o recrutamento de terroristas dispostos a 

atacar principalmente países do Ocidente, como para a desestabilização e pressão sobre 

regimes locais, particularmente os desestruturados, buscando a expulsão dos seus 

aliados ocidentais, presentes ou não desde as suas colonizações. 

 
 Artigo originalmente publicado no dia 10 de abril de 2018 no site do OMPV. 
1 Coronel do Exército Brasileiro. 
2 Coronel do Exército Brasileiro.  
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Com a morte de Osama Bin Laden em 1º de maio de 2011 e a aparente decadência 

da Al-Qaeda, o DAESH (Ad-Dawlat al-Islamiyah fi al-Iraq wa sh-Sham), ISIS (Islamic 

State of Iraq and Syria) ou ISIL (Islamic State in Iraq and the Levant) passou a dividir 

com aquela o protagonismo do terrorismo islamita transnacional, mesmo divergindo nos 

métodos e estratégias de implantação e atuação, embora sendo ambas baseadas no 

jihadismo salafista. O DAESH assumiu definitivamente o protagonismo do terrorismo 

extremista islâmico internacional ao romper com a estratégia do sigilo de sua originária 

Al-Qaeda, pois o mesmo surgiu a partir da Al-Qaeda in Iraq em 2003, buscando sua 

expansão midiática e geográfica, por meio da divulgação explícita de seus crimes e 

ataques brutais e, principalmente, pela ocupação expansiva de espaços territoriais 

desestruturados no Oriente Médio e na África, reestabelecendo assim as bases para a 

criação do almejado Califado. 

Nesse contexto, a rivalidade que se estabeleceu entre o DAESH e a Al-Qaeda 

provocou um distanciamento e enfrentamentos regionalizados entre ambas. Essa disputa 

colocou em evidência o atual caráter regional também assumido pelo jihadismo, em 

detrimento dos intentos dessas organizações terroristas manterem o terrorismo islamita 

com alcance global. A Al-Qaeda e o DAESH passaram, então, a dividir os seus esforços 

entre atuações globais e atuações regionais, como vem ocorrendo no Oriente Médio e na 

África, particularmente no Maghreb, Sahel, Chifre da África e em áreas subsaarianas. 

Em março de 2017, a Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) auxiliou na 

criação do Jaamaat Nusrat al-Islammm wal Muslimen (JNIM) ou Groupe de Soutien à 

l’Islam et aux Musulmans (GSIM). O JNIM passou a integrar, dessa forma, a própria 

AQIM e os já conhecidos e atuantes Harakat Ansar al-Din (Ansar al-Dine) e sua filial 

Front de Libération du Mancina (FLM), a Ansar al-Sharia, o Harakat al-Shabab al-

Mujahideen (Hizbul Shabab ou Al-Shabab) e o Al-Morabitum e seus aliados Les 

Signataires par le Sang (ver Figura 1). 

Por outro lado, em abril de 2017 o DAESH também já havia conseguido unir 

várias organizações terroristas pré-existentes ao seu surgimento, cooptando inclusive 

antigas aliadas da Al-Qaeda, como é o caso da ISIL’s West Africa Province (ISWAP), do 

Islamic State’s Greater Sahara (ISGS) e do Jahba East Africa. A ISWAP havia surgido 

em dezembro de 2016, por iniciativa protagonizada pelo Jama’at Ahl as-Sunnah lid-

Da’wah wa’l-Jihad (Boko Haram), cuja tradução significa que a educação ocidental é 

um pecado, enquanto o ISGS, originário do Movement for Unit and Jihad in West Africa 

(MUJAO), antigo aliado da AQMI por meio do Al Morabitum, declarou sua fidelidade e 
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união ao DAESH em março de 2015. Quanto ao Jahba East Africa, é uma organização 

surgida em abril de 2016, constituída por desertores do Al-Shabab (ver Figura 1). 

Figura 1 - Magreb - Sahel - SubSahara: Alianças terroristas 

 
Fonte: TEBAS, 2007.  

 

2. Presença e Atuação da Al-Qaeda e suas filiais na África 

a. Jaamaat Nusrat al-Islammm wal Muslimen (JNIM) ou Groupe de Soutien à 

l’Islam et aux Musulmans (GSIM) 

O JNIM ou GSIM foi criado em 2 de março de 2017, por meio de uma aliança 

protagonizada pela Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM), que conseguiu aglutinar 

os interesses da Al-Qaeda na África com os interesses da Ansar al-Sharia, da Ansar al-

Din, do Al-Morabitum e do Al-Shabab, em suas respectivas regiões de atuação. Para 

liderar esta nova aliança foi escolhido o tuareg maliense Iyad Ag Ghali, chefe e 

fundador da Ansar al-Din. Na realidade essas organizações terroristas pré-existentes 

apenas oficializaram uma aliança que já existia operacionalmente e que já lutava pela 

sua influência nas regiões do Sahel e subsaariana. 

 

b. Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) 

A Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) surgiu no início de 2007 no norte da 

África, a partir do “Grupo Argelino Salafista para a Predicação e o Combate”, como 

influência direta da Al-Qaeda, liderada então por Osama Bin Laden. Atualmente a 
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AQIM, chefiada pelo Emir Abdel Wadoud, é um dos grupos terroristas mais ativos no 

âmbito da aliança denominada JNIM ou GSIM, e está presente e atuante no Maghreb e 

no Sahel, particularmente nas regiões Norte e Sul da Argélia, Tunísia, Líbia, parte 

Ocidental do Egito, Mali e zona Norte do Níger. 

 

c. Ansar al-Sharia 

A Ansar al-Sharia (Defensores da Sharia), baseada no Iêmen, também atua nas 

porções Setentrional e Ocidental da África, particularmente no Maghreb e Sahel, em 

países como a Argélia, Tunísia, Líbia, Egito e Mali. A Ansar al-Sharia passou a atuar 

em nome do JNIM ou GSIM ao integrá-lo em março de 2017, se alinhando com a Al 

Qaeda e seus objetivos regionais, contra o protagonismo do DAESH. 

 

d. Ansar al-Din 

A Ansar al-Din (Defensores da Fé), também conhecida como Harakat Ansar al-

Din (Ansar al-Dine ou Al-Qaeda in Mali) e sua filial Front de Libération du Mancina 

(FLM), são duas organizações terroristas originárias do Mali, que têm como um dos 

seus principais objetivos boicotar o processo de paz malinês, caracterizando a disputa 

regional levada a cabo pela Al-Qaeda e o DAESH. A Ansar al-Din foi fundada pelo 

tuareg maliense Iyad Ag Ghali, que continua a chefiá-la até os dias atuais. 

 

e. Al-Morabitum 

O Al-Morabitum trata-se de uma organização terrorista baseada no norte do Mali, 

que se aliou à Al-Qaeda por meio da AQIM em dezembro de 2015. A partir de agosto de 

2013, o Al-Morabitum absorveu tanto o grupo conhecido como Les Signataires par le 

Sang como o Movement for Unit and Jihad in West Africa (MUJAO), vindo a perder a 

lealdade deste último para o DAESH em março de 2015, que passou a se intitular 

Islamic State’s Greater Sahara (ISGS). O Al-Morabitum e a AQIM têm uma estreita 

relação de cooperação há muito tempo, porém com a composição do JNIM, essas duas 

organizações adquiriram capacidades de planejar e executar ataques conjuntos fora do 

Mali, em países sahelianos e subsaharianos. 

 

f. Al-Shabab (Harakat al-Shabab al-Mujahideen ou Hizbul Shabab) 

O Harakat al-Shabab al-Mujahideen (Movimento do Jovem Guerreiro), Hizbul 

Shabab ou Al-Shabab (A Juventude), como é mundialmente conhecido, tem suas bases 
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na Somália e atua desde as suas origens na África Oriental, mais especificamente na 

região conhecida como Chifre da África. Assim, além da própria Somália, países como 

a Etiópia, Quênia, Tanzânia, Djibuti e Uganda já sofreram com suas atuações terroristas 

em maior e menor escala. 

 

3. Presença e Atuação do DAESH e suas filiais na África 

a. Ad-Dawlat al-Islamiyah fi al-Iraq wa sh-Sham (DAESH), Islamic State of Iraq and 

Syria (ISIS) ou Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) 

O DAESH se originou em 2003, a partir de um pequeno grupo terrorista iraquiano 

denominado “Organização para o Monoteísmo e a Jihad”, que era aliado até então da Al 

Qaeda in Iraq. Com a morte de seu líder, Abu Musad Al Zarqaui, tal grupo passou a se 

denominar Islamic State of Iraq e iniciou um período de sobrevivência e consolidação 

no Oriente Médio. A partir da morte de Osama Bin Laden, o DAESH experimenta forte 

expansão midiática e geográfica, baseada na publicação explícita de brutais e sucessivos 

crimes e na ocupação de espaços territoriais desestruturados, inicialmente no Oriente 

Médio e, posteriormente, na África. Com objetivos distintos e na busca pelo 

protagonismo internacional, o DAESH, chefiado pelo autointitulado califa Abu Bakr al-

Bagdadi, passou a rivalizar no continente africano com a Al-Qaeda, dessa forma o 

mesmo constituiu uma grande aliança terrorista, que inclui o ISIL’s West Africa 

Province (ISWAP), o Islamic State’s Greater Sahara (ISGS) e o Jahba East Africa. 

 

b. ISIL’s West Africa Province (ISWAP) 

A ISIL’s West Africa Province (ISWAP) surgiu em dezembro de 2016, por 

iniciativa protagonizada pelo Boko Haram (Jama’at Ahl as-Sunnah lid-Da’wah wa’l-

Jihad), e atualmente faz parte da grande aliança do DAESH na África. O Boko Haram 

tem suas bases no nordeste da Nigéria, onde surgiu em 2002, e foi uma das 

organizações terroristas aliadas da Al-Qaeda até 2015, quando a abandonou ao declarar 

fidelidade ao DAESH, sendo uma das possíveis razões para isso o fato de ter recebido 

um grande aporte financeiro. As atuações do Boko-Haram, no âmbito da ISWAP, 

extrapolam o próprio território nigeriano, atingindo outros países da África Central. 

 

c. Islamic State’s Greater Sahara (ISGS) 

O Islamic State’s Greater Sahara (ISGS) passou a ter essa denominação em 

março de 2015, quando Adnan Walid al-Saharawi, um dos principais líderes do 
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Movement for Unit and Jihad in West Africa (MUJAO), abandonou o Al-Morabitum e 

declarou lealdade ao DAESH. Baseado no Mali e atuante em toda a franja saheliana, o 

ISGS tem suas origens no antigo MUJAO, que é como se chamava mesmo antes de sua 

aliança com o Al-Morabitum, ocorrida em agosto de 2013. 

 

d. Jahba East Africa 

O Jahba East Africa foi criado em abril de 2016, a partir de desertores do Al 

Shabab, que juraram lealdade ao DAESH. Dessa forma, estava criada a rivalidade que 

faltava à região conhecida como chifre da África, visto que o Al Shabab se tornou 

aliado da Al-Qaeda em 2012, mantendo esse vínculo até os dias atuais. 

 

e. Ansar Bayt al Maqdis 

A Ansar Bayt al Maqdis é uma organização terrorista baseada no Egito e de 

atuação limitada ao território egípcio, particularmente no Sinai, até a sua declaração de 

fidelidade ao DAESH, que ocorreu em 2014. A partir dessa aliança, tal organização 

adquiriu capacidades para expandir suas atuações por todo o Egito, potencializando a 

presença e a atuação do DAESH no norte da África. 

 

4. Conclusão 

As alianças regionais da Al-Qaeda e do DAESH são as organizações terroristas 

extremistas islâmicas presentes e atuantes no continente africano, particularmente no 

Magreb, Sahel, Chifre da África e em alguns países subsaarianos. Por um lado, a Al-

Qaeda, por meio da AQIM, vem tentando reconquistar parte do seu protagonismo e da 

sua liderança perdidos frente ao DAESH, o que tem conseguido com a incorporação de 

novos grupos jihadistas e a constituição do JNIM ou GSIM. Por outro lado, o DAESH 

tenta prosseguir com sua estratégia expansionista e midiática em regiões africanas, 

buscando novas alianças e novos territórios, particularmente depois de seguidos reveses 

no Iraque, Síria e Líbia. Ambas prosseguem com seu trabalho de recrutamento e com 

sua violência contra governos locais desestruturados e países ocidentais ou 

ocidentalizados. 

 

Referências: 
 

HERRERO DE CASTRO, Rubén ; MACHÍN OSÉS, Nieva. El Eje Magreb-Sahel: La 

Amenaza del Terrorismo. Revista UNISCI/UNISCI Journal, nº 39, 2015. 



Terrorismo na África Ocidental e Setentrional 

214                                 Coletânea do Observatório Militar da Praia Vermelha, p. 208-214, 2018 

 

MORA TEBAS, Juan A. Terrorismo en Sahel - África Occidental: Nuevas tácticas, 

nuevas alianzas...,¿nueva estrategia? Madrid: Instituto Español de Estudios 

Estratégicos,  2017. 



 
 

Coletânea do Observatório Militar da Praia Vermelha, p. 215-225, 2018                                 215 

 

AL-QAEDA NO MAGREBE ISLÂMICO (AQIM) 

 
 

Marcelo Balbi de Souza Lima1 

 

 

1. Introdução 

Este breve artigo examina o fenômeno do terrorismo nas regiões africanas do 

Sahel e do Saara, focando na principal organização terrorista dessa turbulenta porção 

daquele continente - Al-Qaeda no Magrebe Islâmico (AQIM). O artigo verifica o 

surgimento desta organização obscura na Argélia dos anos 90, concentrando-se na sua 

origem, no seu desenvolvimento, nas suas relações com outras organizações terroristas, 

nas suas formas de atuação e nas suas mutações. 

 

2. Desenvolvimento 

A AQIM, também conhecida por Al-Qaeda nas Terras do Magrebe Islâmico, é 

uma organização baseada na Argélia que se tornou afiliada da Al-Qaeda no ano de 

2006, quando Osama Bin Laden, ainda em vida, a liderava. Antes de se afiliar, em 2006, 

à Al-Qaeda Central (AQC2), denominava-se Grupo Salafista de Pregação e Combate 

(GSPC3). O GSPC foi fundado em 1998, quando vários Generais do Grupo Islâmico 

Armado (GIA4), o maior e mais brutal grupo islâmico que lutava contra o governo 

argelino na Guerra Civil da Argélia, se separaram da organização maior.  

Esses Generais, liderados por Hassan Hattab, romperam com o GIA em protesto 

por suas táticas indiscriminadas e pelo massacre excessivo de civis. O GSPC 

conquistou, originalmente, amplo apoio público, comprometendo-se a continuar 

resistindo ao governo sem atingir civis. Assim, em seus primórdios, o GSPC muitas 

vezes perpetrou ataques ao estilo de guerrilha usando armas de pequeno porte, além de 

ataques com morteiros, foguetes e explosivos improvisados. No entanto, o programa de 

anistia do governo argelino no início dos anos 2000 atraiu muitos combatentes para 

 
 Artigo originalmente publicado no dia 14 de setembro de 2018 no site do OMPV. Sua abreviatura deriva 

da denominação em inglês: Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM). 
1 Major do Exército Brasileiro. 
2 Al-Qaeda Central (AQC) é uma organização terrorista transnacional sunita-islamista fundada por Osama 

Bin Laden, Abdullah Azzam e alguns outros voluntários árabes que lutaram contra a invasão soviética no 

Afeganistão nos anos 80 do século passado. 
3 Sua denominação deriva da língua francesa: Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC). 
4 Sua abreviatura deriva da língua francesa: Groupe Islamique Armé. 

http://ompv.eceme.eb.mil.br/conflitos-belicos-e-terrorismo/conflitos-belicos-na-atualidade/284-a-guerra-na-era-da-informacao
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longe do GSPC, criando desordem em suas fileiras (STANFORD UNIVERSITY, 

2016). 

 

a. Origem 

O grupo AQIM surgiu em 2006. Suas raízes remontam ao início dos anos 90. 

Conforme já abordado, a gênese do grupo refere-se a uma derivação a partir do GIA, da 

Argélia (GROBBELAAR, 2015). O GIA foi fundado por veteranos da guerra do 

Afeganistão em 1991. Após o seu real estabelecimento, começou a expandir suas 

operações internacionalmente em 1994, quando sequestrou o voo da Air France em 

dezembro daquele ano e realizou uma série de ataques com dispositivos explosivos 

improvisados (IED5) na França em 1995 (GROBBELAAR, 2015).  

Após 1996, o GIA passou a atacar alvos no interior da Argélia, vindo a separar-se 

devido a divergências estratégicas, as quais repousavam, particularmente, sobre quais 

alvos deveria atacar (GROBBELAAR, 2015). Uma facção do GIA defendia que os 

ataques contra civis inocentes deveriam cessar, enquanto o outro lado defendia a 

continuação dos ataques contra civis.  

Em 1997, o grupo estava dividido, o que ocasionou a redução do apoio de grupos 

islamistas estrangeiros. Inclusive, algumas de suas ações foram descritas como não-

islâmicas pelo fato de atingir a população civil inocente ou por terem sido acusados de 

conspiração com secularistas dos serviços de segurança (GROBBELAAR, 2015). 

Em 1998, decorrente das divisões internas a respeito da seleção de alvos, o 

membro do GIA, Hassan Hattab, abandonou o mesmo para fundar o Grupo Salafista de 

Pregação e Combate (GSPC), ocasionando a adesão da maioria dos membros do GIA. 

Dessa forma, o GSPC tornou-se a principal ameaça e “força antigovernamental” da 

Argélia (GROBBELAAR, 2015).  

A nova estratégia de seleção de alvos conduzida pelo GSPC buscou focar apenas 

em alvos militares, preservando a vida de civis inocentes. Ainda em 1998, a Al-Qaeda 

Central passou a apoiar o GSPC tão logo este último comprometeu-se com a estratégia 

da Jihad Global conduzida pela AQC. Naquela ocasião, o GSPC ainda se encontrava 

comprometido com os ideais de dominação de uma área local na Argélia para a criação 

de um Estado Islâmico (GROBBELAAR, 2015). 

 
5 Sua abreviatura deriva da língua inglesa: Improvised explosives devices. 
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Segundo LAL (2004), o GIA e o GSPC estavam na vanguarda da campanha 

terrorista, conduzindo à morte aproximadamente 100.000 pessoas na década seguinte ao 

banimento político da Frente Islâmica de Salvação (FIS6) ocorrido em 1992. Alguns dos 

membros do GIA e do GSPC haviam, originalmente, apoiado a tentativa eleitoral da 

FIS, mas viram o cancelamento das eleições nacionais como um sinal para alterarem a 

estratégia terrorista. 

O GIA, enquanto existiu, foi notável no uso de violência indiscriminada contra 

alvos militares e civis, incluindo aldeões, a mídia, escolas e cidadãos estrangeiros. Sua 

abordagem era rotular todos aqueles que não incrementavam suas ações por serem 

“infiéis”, legitimando, assim, o assassinato de tais indivíduos. O GSPC, 

alternativamente, surgiu como um movimento jihadista mais moderado, condenando o 

uso de violência indiscriminada contra populações civis (RABASA et al., 2004). 

O desenvolvimento da AQIM deu-se após o pacto verbal com a AQC. Esta 

parceria ocorreu em decorrência do não atingimento do objetivo de estabelecer o 

território islâmico na Argélia, o que fez com que a AQIM passasse a compartilhar do 

objetivo estratégico da AQC: declarar guerra contra as influências ocidentais. A seguir, 

a linha do tempo ilustra os momentos de surgimento do GIA, sua coexistência com o 

GSPC e a gênese da AQIM. 

Figura 1 - Linha do tempo GIA-GSPC-AQIM 

 
Fonte: O AUTOR, com base em https://www.slideshare.net/AndrewGacom/al-qaeda-in-is 

lamic-maghreb-aqim-final-version?from_action=save.  

 
6 Islamic Salvation Front (FIS): foi um grupo fundado por Abbasi Madani e Ali Belhadj em 1989 para 

servir de veículo político para promover valores e a Lei islâmica na Argélia. Durante anos após a 

independência, a FIS não foi autorizada a participar das eleições em oposição à Front de Libération 

Nationale (FLN). Como partido da independência, a FLN manteve controle e autoridade na política 

argelina. No entanto, a incapacidade da FLN de fornecer desenvolvimento e boa governança tornaram-se 

cada vez mais evidentes e, em movimentos lentos, a oposição ganhou cada vez mais terreno. A FIS foi 

considerada o grupo que melhor traduzia as interpretações e ensinamentos do Alcorão a partir do  

entendimento da Irmandade Muçulmana e do Sheik egípcio Mohammad al-Gazzali, o qual desenvolveu 

uma interpretação mais conservadora do Alcorão, fornecendo bases filosóficas para um movimento 

fundamentalista mais amplo. 
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b. Ideologia e Objetivos 

A AQIM é uma organização terrorista salafista-jihadista que prega o regresso às 

formas antigas do Islã, ou seja, viver como Maomé e seus primeiros quatro sucessores, 

os califas. Segundo esse ramo, a religião islâmica foi corrompida por inovações que não 

integravam o islã original. Segundo a AQC e a AQIM o salafismo é visto como a forma 

correta do islã, pois acreditam que Maomé simboliza o modelo perfeito de muçulmano e 

acreditam que as pessoas devem seguir seu comportamento em todos os aspectos da 

religião muçulmana. O salafismo é um objetivo, a jihad é um meio e o terrorismo é um 

meio específico (CELSO, 2012). 

Como o GSPC, o foco principal do grupo era a derrubada do governo argelino e o 

estabelecimento de um califado islâmico no Magrebe que reforçaria a Lei Sharia na 

região. O GSPC expandiu essa meta no início dos anos 2000 para incluir a derrubada 

dos outros governos na região do Magrebe, a saber, os da Mauritânia, Marrocos, Tunísia 

e Mali, e a recuperação das terras islâmicas perdidas no sul da Espanha. Apesar de sua 

aliança com a Al-Qaeda em 2006 e de mudar o nome no ano seguinte, os objetivos da 

AQIM não mudaram drasticamente. Diferentemente da AQC, a AQIM considera a 

França e a Espanha, não os Estados Unidos, o “inimigo distante”, e prefere atacar os 

governos regionais em detrimento das nações ocidentais. Embora a AQIM tenha 

frequentemente ameaçado atacar a França e tenha sido rápida em elogiar o massacre de 

Charlie Hebdo, não há provas de que a AQIM tenha cometido ataques a alvos fora da 

região do Magrebe. No entanto, manifestou publicamente apoio ao extremismo islâmico 

no Afeganistão, Paquistão, Iraque, Iêmen, Somália, Chechênia e Palestina 

(STANFORD UNIVERSITY, 2016). 

Como um afiliado formal da Al-Qaeda, a AQIM se dedica a desmantelar os 

governos regionais não islâmicos, os quais o grupo reconhece como ilegítimos, e 

pretende implementar a Sharia (lei islâmica) nas áreas onde opera, principalmente na 

Argélia, Mali, Mauritânia, Líbia, Tunísia e Níger. A AQIM alinha seu movimento aos 

objetivos mais amplos da Al-Qaeda, de onde se pode depreender a intenção de afastar a 

influência ocidental (COUNTER EXTREMISM PROJECT, 2017). 

Em entrevista para o New York Times em 2008, o líder da AQIM, Abdelmalek 

Droukdel disse o seguinte: 

“Procuramos libertar o Magreb islâmico dos filhos da França e 

da Espanha e de todos os símbolos da traição e do emprego para 

estrangeiros, e protegê-lo da ganância externa e da hegemonia dos 
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cruzados” [(COUNTER EXTREMISM PROJECT, 2017) - a tradução 

é nossa]. 

 

c. Área de Operações 

A AQIM, inicialmente, encontrava-se baseada nas montanhas Kabylie no norte da 

Argélia. No entanto, ao longo da primeira década dos anos 2000, expandiu suas 

operações para o Níger, Tunísia, Mauritânia, Chade, Líbia e Mali. A presença do grupo 

no Mali expandiu significativamente após o golpe que derrubou o governo maliano no 

final de 2012. Em questão de meses, os efetivos da AQIM localizados no Mali, liderados 

por Belmokhtar e trabalhando na cooperação Ansar al Din e Movimento para Unidade e 

Jihad da África Ocidental (MUJWA), havia capturado grandes trechos do norte do Mali, 

incluindo Gao, Timbuktu e Kidal. No entanto, em janeiro de 2013, as forças francesas 

expulsaram a AQIM e seus aliados do território maliano. Além de suas participações no 

norte da África, a AQIM também é suspeita de ter células espalhadas por toda a Europa. 

Algumas fontes também relatam a presença de agentes da AQIM lutando ao lado de 

outros grupos afiliados da Al-Qaeda na Insurgência Iraquiana depois de 2011 

(STANFORD UNIVERSITY, 2016). 

Figura 2 - Presença da Al-Qaeda e suas afiliadas na região do Sahel 

 
Fonte: Disponível em: https://www.slideshare.net/AndrewGacom/al-qaeda-in-islamic-mag 

hreb-aqim-final-version?from_action=save.  
 

 

A área de operações da AQIM concentra-se no norte e leste do Mali, sul da 

Argélia, sul da Líbia, sudeste da Mauritânia e norte e oeste do Níger. A imagem abaixo 

ilustra essa região. 
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Figura 3 - Área de Operações da AQIM 

Fonte: Disponível em https:www.stratfor.com/image/jihadist-militants-africa.  
 

d. Liderança, Conexões e Estrutura Organizacional 

Eliminar a liderança de qualquer organização terrorista é fundamental para 

qualquer estratégia de combate ao terrorismo, mas os líderes atuais da Al-Qaeda e de 

suas afiliadas já não são mais os mesmos de 2001. Além do mais, os líderes da Al-

Qaeda não estão mais, necessariamente, conectados por redes formais e muitos operam 

fora de qualquer afiliação à rede formal da Al-Qaeda (HAGEN, 2014). 

Os líderes são definidos pelo propósito e experiências comuns e seguem uma 

única ideologia e agem para apoiá-la. Embora possam operar sob várias afiliações 

organizacionais e evitar relações públicas com a AQC, a AQIM, bem como todas as 

outras organizações afiliadas à Al-Qaeda, não podem ser separadas da organização 

maior (HAGEN, 2014). 

Examinar a evolução da situação do Sahel fornece uma visão interna da liderança 

da Al-Qaeda: há uma rede humana que conecta as organizações terroristas em presença 

no Sahel e conhecer como os indivíduos interagem com essa rede ajuda a revelar seu 

propósito; alguns indivíduos mudaram sua filiação formal ao longo do tempo, mas isso 

não afetou o propósito amplo dos mesmos; e, grupos se separaram da AQIM, mas 

continuam a coordenar atividades e funcionar com o mesmo propósito (HAGEN, 2014). 

Os líderes da AQIM fazem parte da liderança central da Al-Qaeda, com décadas 

de história e experiências em comum. A AQIM se sobrepõe a uma série de grupos 

denominados independentes e focados regionalmente, como o Ansar al Din e o 
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Movimento para Unidade e Jihad da África Ocidental (MUJWA). Esses grupos são parte 

da grande família Al-Qaeda e não podem ser separados da AQC e da AQIM (HAGEN, 

2014). A rede da AQIM se estende além da região do Sahel. Suas relações variam de 

cooperativas a retóricas. A figura abaixo ilustra as suas conexões. 

Figura 4 - Conexões da AQIM na África e Oriente Médio 

 
 

Fonte: Disponível em: https://www.criticalthreats.org/analysis/al-qaeda-in-the-islamic-ma 

ghreb-leaders-and-their-networks.  
 

 

Segundo Hagen (2014), os líderes dos atuais grupos associados à AQIM (MUJWA, 

Ansar al Din, Al Mulathamum, dentre outros) foram, no passado recente, integrantes da 

liderança da AQIM ou dos grupos predecessores que lhe deram origem (ver Figura 5), 

o que ratifica a manutenção dos objetivos e a existência de uma liderança comum, como 

se pode constatar na sobreposição das áreas de operações (ver Figura 6). 

Figura 5 - A cooperação organizacional na região do Sahel 

 
Fonte: Disponível em: https://www.criticalthreats.org/analysis/al-qaeda-in-the-islamic-ma 

ghreb-leaders-and-their-networks.  
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Figura 6 - A sobreposição das Áreas de Operações 

 
Fonte: Disponível em: https://www.criticalthreats.org/analysis/al-qaeda-in-the-islamic-ma 

ghreb-leaders-and-their-networks.  
 

e. Formas de Atuação 

A AQIM possui uma hierarquia distinta das demais organizações afiliadas da Al- 

Qaeda. Abdelmalek Droukdel coordena as atividades à frente da organização, a qual 

também possui um órgão central de decisão, o Majlis Al-Ayan (Conselho dos Notáveis); 

a sua própria ala de mídia, Al Andalus Media Foundation; e um Conselho da Sharia que 

se engaja em assuntos islâmicos (COUNTER EXTREMISM PROJECT, 2017). 

Figura 7 - Estrutura Organizacional da AQIM 

 
Fonte: Disponível em: https://www.criticalthreats.org/analysis/al-qaeda-in-the-islamic-ma 

ghreb-leaders-and-their-networks. 
 

Depois que a organização Al-Mourabitoun se vinculou à AQIM em dezembro de 

2015, o líder da Al-Qaeda, Ayman Al-Zawahiri, ordenou uma divisão regional entre 

seus comandantes, atribuindo: a Argélia, a Abdelmalek Droukdel; a Líbia, a Mokhtar 

Belmokhtar; e a África Ocidental, a Djame Okacha (também conhecido por Abu Yahya 
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Al-Hammam). A partir dessa associação desencadearam uma série de ataques terroristas 

mortais no Mali (novembro de 2015), na Burkina Faso (janeiro de 2016) e na Costa do 

Marfim (março de 2016) (COUNTER EXTREMISM PROJECT, 2017). 

No Mali, a AQIM é reconhecida pela sua luta de fato contra o governo francês em 

2013 e pela sua extensa história de sequestro e extorsão, formas as quais adquire parcela 

significativa de seu financiamento (COUNTER EXTREMISM PROJECT, 2017). 

O Departamento de Estado dos EUA, em 2013, por meio do Country Reports on 

Terrorism, observou que, além do sequestro de resgate, o grupo também se dedica a 

outras atividades criminosas para financiar suas operações. Especificamente, a AQIM 

aumentaria seus fundos através da associação à máfia, roubo, tráfico de armas e 

pessoas, lavagem de dinheiro e contrabando e, cada vez mais, à facilitação do envio de 

drogas provenientes da América do Sul para a Europa (COUNTER EXTREMISM 

PROJECT, 2017). 

Segundo Hagen (2014), a AQIM financia suas atividades através do sequestro e do 

contrabando na região do Sahel. Tem apoio financeiro de simpatizantes residentes na 

Europa Ocidental, os quais também fornecem apoio logístico limitado. Supostamente, 

também recebe apoio de governos estrangeiros, como Irã e Sudão, os quais já foram 

acusados pela Argélia de suportarem ações do grupo terrorista, além do apoio 

proveniente da Al-Qaeda “Mãe” (COUNTER EXTREMISM PROJECT, 2017). 

Com a assunção da liderança da AQIM por Droukdel e posterior aliança com a 

AQC, os recursos de propaganda cresceram substancialmente, sobretudo entre os anos 

de 2007-2009. A implementação do Instituto Al Andalus de Produção de Mídia surgiu 

como solução para as questões de autenticidade, incrementando, sobremaneira, a 

sofisticação dos vídeos, fotografias, cartas e slides, o que ampliou a atratividade e 

capacidade de recrutamento do grupo na região do Magrebe e além (SORIANO, 2011). 

 

3. Conclusão 

A AQIM faz parte da estratégia da Al-Qaeda Central em pleno século XXI para 

ampliar a efetividade de suas ações terroristas em todas as regiões do globo. Após a 

esterilização7 de Osama Bin Laden, realizada em maio de 2011 por tropas de operações 

especiais dos Estados Unidos da América, Al Qaeda Central foi profundamente afetada 

no fator liderança e, desde então, vem buscando resgatar seu protagonismo mundial por 

 
7 Diz-se da eliminação de liderança considerada alvo de alto valor estratégico com consequente 

desaparecimento do corpo visando evitar locais de peregrinação. 
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meio da ampliação da sua rede de alianças regionais com outros grupos jihadistas, 

notadamente nas regiões africanas do Sahel e do Saara. 

Não se pode refutar a preponderância alcançada pelos atores não-estatais no 

século XXI, sobretudo daqueles ligados ao terrorismo. As capacidades alcançadas pela 

ameaça extremista transnacional, amplia a necessidade de cooperação mundial entre os 

Estados Nacionais exigindo redução de rivalidades e antagonismos, apontando para a 

busca de soluções integradas e multinacionais por meio de alianças e coalizões. 

Pode não haver, ainda, solução definitiva para lidar com esta ameaça global, mas 

a ação exigida para o enfrentamento ao terrorismo e à ameaça extremista requer uma 

abordagem combinada entre Estados, com largo uso dos conhecimentos produzidos pela 

inteligência humana e tecnológica. Nesse sentido, somente esses fatores, dados os 

diversos níveis e diferentes capacidades em inteligência dos países do globo, já é 

suficiente para ratificar a necessidade de cooperação global. 

Por fim, a existência de pontos de contato entre a AQIM e o crime organizado 

mundial, sobretudo quanto à facilitação do envio de drogas a partir da América do Sul 

para a África e Europa, apontam a necessidade de se acompanhar de perto, com 

inteligência humana e emprego de meios tecnológicos sofisticados, as capacidades e 

conexões das organizações criminosas brasileiras, uma vez que o Brasil vem se 

consolidando como o país por onde passa a maior quantidade de drogas no 

subcontinente sul-americano. 
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ESTUDO DO FENÔMENO DO TERRORISMO NO EGITO 

 
 

Gustavo Assad de Praga Rodrigues1 

Roberto de Vasconcellos Cruz2 

 

 

I. Introdução 

O fenômeno do terrorismo no Egito vem tomando grandes proporções e 

despertando a atenção da comunidade internacional. O Egito é um país situado na 

porção nordeste da África, em uma importante região no Vale do Rio Nilo. Possui 

fronteira terrestre com a Ásia. Limita-se a oeste com a Líbia, ao sul com o Sudão e a 

nordeste com a Faixa de Gaza e Israel. O país também é banhado pelo Mar 

Mediterrâneo ao norte e pelo Mar Vermelho a leste. 

Figura 1 - Mapa Político do Egito 

 
Fonte: GUIA GEOGRÁFICO, 20183. 

O Egito é considerado berço de uma das mais importantes civilizações da 

Antiguidade, possuindo uma das histórias mais ricas do mundo. Para a compreensão do 

 
 Artigo originalmente publicado no dia 14 de setembro de 2018 no site do OMPV. 
1 Coronel do Exército Brasileiro. 
2 Coronel do Exército Brasileiro. 
3 Disponível em: http://www.egito-turismo.com/mapas/mapa.htm. 
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fenômeno terrorismo neste país é necessário o estudo de sua longa história, desde o 

Egito Antigo (cerca de 3500 a.C.) até os dias atuais. 

O terrorismo é um fenômeno global de grande impacto à paz e à segurança 

internacional, além de influenciar as relações entre os Estados e as comunidades. Cabe 

ressaltar que a definição de terrorismo não é unânime em todos os países. A definição 

do termo terrorismo está relacionada com a história, a cultura e as políticas das nações e 

organizações internacionais que estudam esse fenômeno. O que existe, então, são 

abordagens diferenciadas: governamental, criminal, psicológica, acadêmica e religiosa. 

Desta forma, a interpretação sobre esse fenômeno pode se dar de várias maneiras: como 

um crime, como um ato de guerra, como um ato religioso ou como um ato político 

(DROZDEK DE ALCÂNTARA, 2013). 

Para o Estado Brasileiro o terrorismo consiste na prática por um ou mais 

indivíduos de atos violentos, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de 

raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social 

ou generalizado, expondo a perigo: pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade 

pública (BRASIL, 2016). 

A definição do terrorismo, no Egito, ganhou novos contornos em agosto de 2015, 

com a aprovação da lei Antiterrorista. A lei Nr 95 de 2015 define como ato terrorista 

qualquer ato de uso da força, violência ou ameaça que vise: “Perturbar a ordem geral ou 

comprometer a segurança, interesses ou segurança da sociedade; prejudicar as 

liberdades ou direitos individuais; prejudicar a 

unidade, a paz, a segurança, o ambiente ou edifícios ou propriedade nacionais; impedir 

ou dificultar que autoridades públicas, órgãos judiciais, instalações governamentais, e 

outros realizarem a totalidade ou parte do seu trabalho e atividade”. 

A definição egípcia sobre o terrorismo, dada sua larga abrangência e imprecisão, é 

suscetível ao uso arbitrário por parte de autoridades egípcias e, portanto, possivelmente 

pode ser usada contra a oposição local. Segundo Fal Dutra Santos (2015), a atual 

definição egípcia sobre terrorismo diverge da definição de terrorismo estabelecida pela 

Resolução 1566 (2004), do Conselho de Segurança da ONU, que caracteriza terrorismo 

como “atos criminosos, inclusive contra civis, cometidos com o intuito de causar morte 

ou lesão corporal grave, ou a tomada de reféns, com o objetivo de provocar um estado 

de terror no público em geral ou em um grupo de pessoas”. O fenômeno terrorismo no 

Egito, sua história e suas peculiaridades serão estudadas. 
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II. Desenvolvimento  

a. História do Egito 

Para compreender o fenômeno terrorismo no Egito faz-se necessário a 

compreensão da formação do Estado egípcio. A origem do Egito remonta às primeiras 

civilizações da Terra, concomitantemente aos Povos da Mesopotâmia, no atual Iraque e 

os Povos do Vale do Yang Tsé e Amarelo, na China. Cerca de 3.500 a.C surgiu no Vale 

do Nilo o Povo egípcio. Durante a Fase pré-dinástica era formado por comunidades 

primitivas, baseado na agricultura em torno das terras irrigáveis do Nilo. Pequenas 

unidades independentes, chamadas de “Nomos”, surgiram e eram dominadas por 

senhores feudais nomarcas4. 

Com o tempo, as disputas entre os nomarcas por poder e terras geraram guerras e 

alianças entre eles. Alguns deles, ao vencerem os demais, tornavam-se reis, passando a 

controlar vários nomos. Surgiram então no Egito reinos que foram ficando cada vez 

maiores, até resumirem-se a dois: o do  Alto Egito (no vale do Nilo) e o do Baixo Egito 

(no Delta do Nilo). Por volta do ano 3200 a.C, o rei Menés, do Alto Egito, conquistou o 

Baixo Egito, unificando os dois reinos. Menés tornou-se então o primeiro faraó (nome 

que se dava ao rei entre os egípcios) e o fundador da primeira dinastia (sucessão de reis 

pertencentes a uma mesma família). 

 

Antigo Império (2750 - 2140 a.C.) 

Durante o Antigo Império os faraós conseguiram impor sua autoridade ao reino e, 

auxiliados por seus funcionários, coordenaram a construção de grandes obras públicas, 

entre elas as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos.  

 

Médio Império (1955 - 1785 a.C.) 

Já no Médio Império os egípcios expandiram seu território em direção ao Sul, 

conquistando a Núbia, região rica em minerais, entre os quais o ouro. Apesar da 

prosperidade material, o reino continuou envolvido em guerras e revoltas internas que o 

enfraqueceram. Isso encorajou os Hicsos, povo originário da Ásia Central, a 

atravessarem o deserto e invadir o Egito, conquistando-o. A vitória dos Hicsos deveu-se 

ao uso de cavalos e carros de combate, desconhecidos pelos egípcios. O domínio dos 

Hicsos em território egípcio durou mais de 150 anos. 

 
4 Governador de um nomo, no antigo Egito. 
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Novo Império (1550 - 1070 a.C.) 

Em cerca de 1.500 a.C. o território egípcio foi reunificado sob o comando dos 

faraós, impondo seu controle aos povos que cercavam o vale do Nilo ao sul, leste e 

oeste. Entre 1.500 a.C. a 1.200 a.C. o Egito se estendia da Palestina e Síria a este até a 

Núbia a sul. Foi nessa época, por volta de 1250 a.C., que os Hebreus, sob a liderança de 

Moisés, fugiram do Egito. Outro fato interessante dessa época foi a implantação do 

monoteísmo pelo faraó Amósis IV, em adoração ao Deus Aton. Logo após a sua morte, 

Tutancâmon restabeleceu o politeísmo. A partir de 1.200 a.C. que essa grande 

civilização começa a entrar em declínio, perdendo boa parte de seus territórios, sofrendo 

invasões em todas suas fronteiras. 

 

Período de Invasões (1070 a.C. - 639 d.C.) 

Em 525 a.C. o Egito é invadido pelos Persas, tornando-se uma das províncias do 

Grande Império Persa. Após dois séculos, o Egito foi conquistado por Alexandre, o 

Grande. Sob seu comando, o Egito passou a ser o mais rico e organizado dos reinos 

“Helenistas” A classe dominante do Egito era, em grande parte, de origem grega, com 

cultura e língua grega. Com a conquista dos reinos helenísticos pelos Romanos, o Egito 

passa a ser também uma de suas colônias. A economia do Egito visava explorar ao 

máximo suas terras a fim de abastecer a capital Roma. 

Entre 200 a 500 d.C, ainda sob o domínio romano, o Egito era um importante 

centro do cristianismo. As perseguições aos cristãos tiveram um efeito contrário ao 

esperado, pois acabaram incentivando a conversão de muitos pagãos ao cristianismo. 

Com o Edito de Milão (em 313 d.C.), o imperador romano Constantino proíbe a 

perseguição aos cristãos, dando-lhes liberdade de culto. Em 390 d.C. o imperador 

Teodósio oficializa o cristianismo como religião do Império Romano. 

A conquista árabe do Egito dos bizantinos5 em 639 d.C foi facilitada pelo apego 

da população egípcia ao ramo monofisista do cristianismo, chamados de Coptas6, 

considerada heresia pelas autoridades bizantinas em Constantinopla. Durante o Império 

 
5 O Império Bizantino foi a continuação do Império Romano. Sua capital, Constantinopla (atual 

Istambul), originalmente era conhecida como Bizâncio. Inicialmente parte oriental do Império Romano 

(comumente chamada de Império Romano do Oriente), sobreviveu à fragmentação e ao colapso do 

Império Romano do Ocidente no século V e continuou a prosperar, existindo por mais de mil anos até sua 

queda diante da expansão dos turcos otomanos em 1453 
6 Os Coptas são cristãos egípcios monofisistas (só reconhecem uma natureza de Cristo), cuja 

evangelização se deu em meados do século I por São Marcos. A palavra “copta” é uma derivação de uma 

palavra grega que na antiguidade significava “moradores do vale do Nilo” e só a partir da Idade Média 

que ela passou a designar os cristãos egípcios (BLUM BAKOUR, 2004). 
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Bizantino ocorre o surgimento do Islamismo, no Hedjaz, atual porção Oeste da Arábia 

Saudita na Região de Meca e Medina. Por intermédio do profeta Maomé (570 - 632 

d.C) a religião se espalhou rapidamente, unindo, inicialmente, o Povo Árabe e 

posteriormente os demais Povos, na conquista de territórios em nome de Alá. 

 

Período de influência árabe (639 d.C a 1874) 

A partir da entrada dos árabes muçulmanos e a conquista de Alexandria, o Egito, 

que era um território habitado por cristãos e uma minoria judia, passou a ser dominado 

por um governo árabe muçulmano. Em função da aplicação de políticas discriminatórias 

principalmente por adoção de leis fiscais diferenciadas para os não muçulmanos, houve 

uma grande conversão ao islamismo no século XIV (BLUM BAKOUR, 2004). 

A conquista do Egito era parte do plano de expansão árabe/islâmica, que começou 

quando o profeta Mohammad (Maomé) morreu e as tribos árabes começaram a se 

mover para fora da Península Arábica, no Iraque e na Síria. Segundo Sharp (2012) Amr 

ibn al As, líder árabe que conduziu o exército árabe ao Egito, foi proclamado 

comandante das tropas pelo próprio Profeta Maomé (segundo o que está contido no 

pensamento Islâmico). 

Os conquistadores muçulmanos, habitualmente davam ao povo subjugado, três 

alternativas: a conversão ao islamismo, manter a sua religião com a liberdade de culto, 

em troca do pagamento do imposto de votação, ou a guerra. Por dois séculos após a 

conquista, o Egito foi uma província governada por uma linha de governadores 

nomeados pelos califas do Leste. O Egito proveu grãos abundantes e receitas fiscais. 

Com o tempo, a maioria das pessoas aceitaram a fé muçulmana e a língua árabe tornou-

se a língua do governo, cultura e comércio. Desde o momento da conquista em diante a 

história do Egito foi entrelaçada com a história do mundo árabe (BORIS 

BPGILAVSKY, 1990). 

Entre os anos de 647 e 661 d.C., o Egito foi governado pelos 4 primeiros Califas 

Islâmicos sucessores de Maomé, no período que ficou conhecido como Al Rashidum ou 

período dos califas corretamente guiados. Em 661 d.C. surge a Dinastia Omíada, de 

orientação sunita, que governou o Egito até 750 d.C. quando surgiu a Dinastia Abássida, 

de orientação xiita, seguida da Dinastia Fatímida, também de orientação xiita. 

Entre os anos de 750 e 979 d.C., o governador do Egito passou a governar o Egito 

e a Síria de forma autônoma.  
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Em 969 d.C os Fatímidas7, de orientação xiita, conquistaram o Egito, tendo como 

objetivo a destituição do califado de Bagdá, de todo mundo islâmico. Os Fatímidas, 

após a conquista do Egito, construíram uma nova cidade, Alaíra "a Vitoriosa", 

conhecida no Ocidente como Cairo. Os Fatímidas alargaram seu império até a Síria e 

dominaram as cidades sagradas de Meca e Medina, que permaneceram sob seu controle 

até o século XI. A intolerância religiosa contra judeus e cristãos foi uma marca. Houve 

tentativa de destruição da Igreja Copta do Egito e, em 1010 d.C. da Basílica do Santo 

Sepulcro em Jerusalém.  

Em 1171 d.C, Saladino derrubou o último califa Fatímida, Aladide. Os 

descendentes de Saladino, os Aiúbidas eram apoiados por escravos turcos, chamados 

mamelucos. Em 1250 d.C., um dos próprios mamelucos tornou-se Sultão. Desde então, 

o Egito e grande parte da Síria são governados por sultões mamelucos. Os mamelucos 

impuseram uma barreira à expansão Mongol, impedindo a conquista do Egito por esse 

Império. 

No início do Século XVI, o sultão Selim I derrotou os mamelucos e o Egito 

transformou-se numa província do Império Otomano, governada por um novo paxá 

nomeado a cada ano. No século XVII desenvolveu-se uma elite de mamelucos que 

usava o título de "Bey", ao mesmo tempo que as guerras entre duas facções de 

mamelucos enfraqueciam o país. No século XVIII, Ali Bey e o seu sucessor, 

Muhammad Bey, conseguiram fazer do Egito um território independente do Império 

Otomano. 

Neste contexto, de um Egito dividido, França e a Inglaterra começaram a 

alimentar ambições em relação ao território egípcio. Em 1798 o general Napoleão 

Bonaparte invadiu o país, com o objetivo de enfraquecer a hegemonia inglesa. 

Napoleão retornou à França em 1799, deixando no Egito um exército de ocupação. Este 

exército acabou sendo expulso pelos otomanos e pelos ingleses em 1801, terminando a 

rápida ocupação francesa. O Egito conheceu um período de desordem que acabaria em 

 
7 As origens da dinastia Fatímida situa-se no ismaelismo, uma corrente do islã xiita que considerava 

Ismail como o sétimo imã xiita. Os Fatímidas alegavam ser descendentes de Fátima, filha do profeta 

Maomé e do seu marido Ali, o que explica a designação de Fatímidas. Enquanto xiitas opunham-se ao 

califado sunita dos Abássidas (750 - 1258). Os Fatímidas, estabeleceram sua capital em Al-Mahdiyya, no 

litoral do que hoje é a Tunísia, tinham forte sustentação militar em algumas tribos berberes. Como era 

comum a época, eles procuravam expandir seus domínios permanentemente a fim de ampliar seu escopo 

tributário. Eram soldados altamente motivados que compartilhavam a crença na iminente volta do Mahdi 

(o Imã Escolhido) e pretendiam construir um califado que traduzisse seu projeto político-religioso. Eles 

eram inimigos viscerais de Bagdá e de seus seguidores contra os quais mantinham uma verdadeira 

máquina de propaganda através de seus pregadores itinerantes (HENRIQUE ROLLO, 2015). 
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1805, quando Maomé Ali toma o poder. Com a saída inglesa em 1807, Maomé Ali 

dedicou-se a pôr fim nas revoltas constantes dos mamelucos que ameaçavam a 

estabilidade do país. Para conseguir tal objetivo reuniu-os na cidade do Cairo em 1811 

onde foi organizado o massacre dos mamelucos. 

 

Período de domínio inglês (1874 - 1922) 

A má administração de Ali e de seus antecessores ampliaram a dependência 

egípcia em relação à Europa. A deterioração da economia chegou a tal ponto que em 

1874, para pagar dívidas, foram vendidas à Grã-Bretanha todas as ações do Governo 

egípcio do Canal de Suez, construído em parceria com os franceses entre 1860 e 1870. 

Em 1879, as potências estrangeiras impuseram a criação de uma Caixa da Dívida 

Pública (dirigida por um ministro egípcio, um francês e outro inglês), que assumiu a 

administração das finanças do país. 

Esse grau de interferência despertou uma forte reação nacionalista apoiada pelo 

exército, que forçou a expulsão dos ministros estrangeiros e a nomeação de um gabinete 

nacionalista. A resposta do imperialismo foi rápida: em 1882 d.C. uma frota anglo-

francesa desembarcou tropas britânicas em Alexandria e o país foi militarmente 

ocupado. 

A ocupação foi institucionalizada em 1914, quando a Grã-Bretanha declarou o 

Egito formalmente um protetorado e foi colocado no trono o Rei Fuad. Essa situação 

perdurou até 1922, quando uma delegação egípcia em Londres negociou sua 

independência. Isso, no entanto, foi obtido em condições que, na prática, significavam a 

continuação do protetorado (SHARP, 2012). 

Até meados do século XX, o mundo árabe era visto sob o prisma de sua 

importância cultural e geográfica. Seus feitos políticos eram praticamente 

desconhecidos, apesar de terem “avançado” até a Espanha na Idade Média. A unidade 

política, entretanto, durou pouco, substituída pela hegemonia do Império Otomano, que 

durou até a Primeira Guerra. 

O sonho de um grande império árabe teve que ceder espaço aos interesses 

europeus. A Grã-Bretanha já havia se apossado do Egito em 1882 e concedeu-lhe 

soberania, de forma limitada, em 1922. Outras regiões, principalmente a Síria e o 

Líbano, sofreram forte influência francesa, enquanto a Palestina teve administração 

britânica. Os europeus conseguiram, com menor ou maior 

diplomacia, que as regiões praticamente se desenvolvessem em Estados, mas que 
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continuassem sob sua influência. Na 2ª Guerra Mundial, o Egito atuou como importante 

base para as operações britânicas contra as forças do Eixo, na África do Norte. Depois 

da guerra, os britânicos se retiraram do Egito, com exceção da zona do Canal de Suez. 

O rei Faruk assumiu o poder. 

 

Período de domínio nacionalista (a partir de 1952) 

A “Independência política genuína” foi finalmente alcançada entre a Revolução 

de 1952 e a Guerra de 1956. Em 1952, os Oficiais Livres, liderado pelo Tenente-

Coronel Gamal Abdul Nasser, assumiram o controle do governo e removeram rei Faruk 

do poder. Em 1956, Nasser, como presidente do Egito, anunciou a nacionalização do 

Canal de Suez, uma ação que resultou na invasão tripartite pela Grã-Bretanha, França e 

Israel. Em face da condenação internacional, britânicos e franceses foram obrigados a se 

retirarem. Em fevereiro de 1958, Egito e Síria constituíram a República Árabe Unida 

(RAU). Poucas semanas depois, receberam a adesão do Iêmen. Em 1961, o presidente 

egípcio Gamal Abdel Nasser anunciou o fim da aliança. 

Com a independência de alguns países árabes em outras regiões do Oriente 

Médio, aumentaram os clamores por uma unidade pan-arábica8. Um anseio 

acompanhado da esperança de que uma grande nação árabe poderia libertar os povos do 

sentimento de fraqueza imposto por cada derrota diante de Israel. 

Após a reeleição de Nasser em 1965, a política egípcia deu prioridade ao conflito 

com Israel. No entanto, a tentativa de um estrangulamento econômico, através de um 

bloqueio do Golfo de Acaba, foi rechaçada pela derrota árabe na Guerra dos Seis Dias, 

em junho de 1967. Essa nova derrota dos países árabes (Egito, Jordânia, Líbano e Síria) 

permitiu a ocupação por Israel da Península do Sinai, da Faixa de Gaza, da Cisjordânia 

e das Colinas de Golã. O custo da guerra agravou os problemas econômicos do Egito e 

somente a ajuda soviética impediu o colapso definitivo. 

Gamal Abdul Nasser morreu em 1970. Ele foi sucedido pelo vice-presidente 

Anwar Al Sadat, apoiado pelo setor direitista do Partido Socialista Árabe. Sadat deu 

início a uma política de reaproximação com a Arábia Saudita, mas sem se afastar da 

União Soviética. Em 1973, tropas egípcias cruzaram o Canal de Suez para acabar com a 

 
8 O Pan-Arabismo designa o movimento cuja premissa central é que os povos do mundo árabe constituem 

uma só nação unida por patrimônio linguístico, cultural, religioso e histórico comum, apelando ao 

comunalismo supranacional entre os Estados árabes baseado em preceitos nacionalistas, seculares e 

estatizantes (isto é, de carácter socialista). Opôs-se ao colonialismo e à política ocidental de 

intervencionismo no mundo árabe (DO CÉU PINTO, 2015). 
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ocupação israelense do Sinai. O país liderou a coligação de países árabes na Guerra do 

Yom Kippur. Além da ação militar, os países árabes elevaram substancialmente o preço 

do petróleo, por meio da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 

Entretanto, tais medidas não foram suficientes para forçar a retirada de Israel dos 

territórios ocupados. 

No contexto econômico, Sadat promoveu uma política que se afastava do 

socialismo de Nasser, desnacionalizando a economia egípcia e incentivando o 

investimento particular (esta política recebeu o nome de "Intifah", "porta aberta" em 

língua árabe). Além disso, o novo governo rompeu com a União Soviética, recebendo 

ajuda econômica e militar dos EUA. 

Essa política piorou as condições de vida dos trabalhadores egípcios com 

aumentos significativos do custo de vida e do desemprego. Ocorreram grandes 

manifestações antigo governo entre 1976 e 1977. Os camponeses se rebelaram contra a 

reprivatização de terras, nacionalizadas em 1952. Partidos islâmicos começaram a 

conspirar abertamente contra Sadat, acusando-o de abrir caminho para uma nova 

dominação estrangeira. 

Devido à crise econômica que o Egito atravessava, Sadat decidiu reduzir as 

despesas militares e orientar o país para uma política de paz. Sadat viajou para 

Jerusalém em novembro de 1977, provocando uma reação de protesto em todo o mundo 

árabe. O processo de aproximação com Israel culminou em março de 1979, com a 

assinatura dos Acordos de Camp David, através do qual os Estados Unidos 

patrocinaram a devolução do Península do Sinai ao Egito. 

Desde aquela época, o Egito se tornou o principal beneficiário da ajuda militar dos 

EUA, destinadas a transformar o país em seu principal aliado muçulmano na região, 

após a derrubada do Xá Reza Pahlevi no Irã em 1979. A política implementada por 

Sadat custou a expulsão do Egito da Liga Árabe, além da rejeição dos demais países 

árabes. 

Em 6 de Outubro de 1981 o presidente Sadat foi assassinado por militares 

contrários à Infitah e à repressão do governo aos movimentos fundamentalistas 

islâmicos. Em 14 de outubro de 1981, o vice-presidente Hosni Mubarak assumiu a 

presidência. 

A partir de 1990, os movimentos fundamentalistas islâmicos iniciaram uma série 

de ataques terroristas, que tinham como principal alvo os turistas ocidentais, com o 

objetivo de privar o país de uma das suas principais fontes de divisas. Foram também 
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atingidos intelectuais seculares e a minoria copta. Em 1990, o presidente do parlamento 

egípcio Rafaat Mahgub foi assassinado por fundamentalistas. O estado egípcio 

respondeu a estes ataques com detenções maciças, execuções e a declaração do estado 

de emergência. 

 

b. O Egito e a religião 

Atualmente, a religião controla diversos aspectos da vida social egípcia. Vários 

estudiosos citam a grande dificuldade em estimar o correto percentual de praticantes das 

mais variadas religiões no Egito. O últimos censos realizados no país excluíram os 

dados religiosos. As estimativas são feitas pelas mais diversas entidades e de forma 

pouco precisa. 

O Egito é um país predominantemente mulçumano, com cerca de 80 a 90% de sua 

população (95 milhões de habitantes). Desse percentual de islâmicos, a maioria é sunita. 

Cerca de 9% da população egípcia é de cristãos coptas. Ainda “sobrevivem” uma 

pequena minoria da população praticante de outras religiões, dentre elas a judaica. 

“A palavra “copta” é uma derivação de uma palavra grega que 

na antiguidade significava “moradores do vale do Nilo” e só a partir 

da Idade Média que ela passou a designar os cristãos egípcios.  
Atualmente, a Igreja Copta é uma igreja nacional autocéfala 

egípcia, possui o seu próprio Papa que hoje é Shenouda III.  A 

identidade religiosa e étnica deste grupo apresenta uma especificidade 

que a diferencia das demais comunidades árabes cristãs: os Coptas se 

consideram os “verdadeiros” egípcios, uma ‘nação’ copta 

descendentes dos Faraós, e veem o Egito como a terra escolhida por 

Deus, baseando-se em passagens da Bíblia como “Bendito meu Povo, 

o Egito”, e na passagem da Santa Família pelas margens do Nilo em 

sua fuga “Do Egito chamei meu filho...” ( BLUM BAKOUR, 2004). 
 

O segundo êxodo9 dos judeus do Egito aconteceu logo após a partilha da Palestina 

e criação do Estado de Israel e a nacionalização do Canal de Suez em 1956. 

Perseguições, prisões, mortes e fuga de milhares de judeus do Egito para Israel tiveram 

início logo que o Estado de Israel foi criado. Com a ascensão de Nasser ao poder em 

1955, os judeus começaram a ter seus bens confiscados e industriais eram obrigados a 

vender suas empresas ao governo egípcio. Nasser decretou que os cidadãos egípcios de 

fé judaica que “quisessem” sair do Egito teriam de renunciar a sua nacionalidade 

egípcia. E assim, uma numerosa população de egípcios judeus foram exilados, ficando 

apenas uma minoria de menos de 1% da população (ROUCHOU, 2008). 

 
9 O primeiro êxodo foi aquele descrito no Pentateuco, onde Moisés abriu o Mar Vermelho. 
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A disputa entre sunitas e xiitas surgiu depois do assassinato do quarto sucessor de 

Maomé (570-632), o califa Ali (601-661), que era primo e genro do profeta, que passou 

a liderar os xiitas. A partir deste momento, uma parte dos muçulmanos, os 

autodenominados “shiat Ali”, ou sejam “partidários de Ali”, passou a defender que a 

única liderança legítima para o Islã deveria vir da linhagem direta de Maomé.  

Já os sunitas (que vêm de Sunna - documento sagrado que narra as experiências 

de Maomé em vida), assumiram uma visão mais ortodoxa e pragmática do Islã após a 

morte do profeta. Diferentemente dos xiitas, eles reconhecem a liderança dos primeiros 

califas que assumiram a liderança da comunidade islâmica após 632 d.C., e não apenas 

Ali, genro e primo do profeta. 

Na década de 1990, grupos islâmicos procuraram converter o Egito em um Estado 

teocrático10, a despeito do governo de Mubarak, que não hesitou em prorrogar o estado 

de emergência e executou cerca de 15 pessoas em 1993. No início de 1998 eram 

estimadas em 1.251, as vítimas de atentados e assassinatos políticos, enquanto o número 

de prisioneiros políticos era estimado entre 10 mil e 30 mil, dependendo da fonte. 

Dentre os atentados destaca-se o de 1997, na cidade de Luxor. O atentado ocorreu 

em novembro de 1997 quando seis terroristas disfarçados de militares entraram no 

templo da rainha faraó Hatshepsut e assassinaram mais de sessenta pessoas, em sua 

maioria turistas estrangeiros. Após o ataque, os terroristas do grupo Jihad Talaat al-

Fath sequestraram um ônibus e fugiram em direção ao Vale das Rainhas. Caçados pela 

polícia turística e por forças militares, o grupo trocou tiros com as autoridades e um dos 

terroristas acabou morto. Os outros cinco fugiram para as montanhas, vindo a cometer 

suicídio coletivo (O GLOBO, 2013). 

O fundamentalismo islâmico foi a reação contra o fracasso dos modelos políticos 

e econômicos que o Ocidente tentou aplicar nas sociedades muçulmanas. Esperava-se 

que a ocidentalização e secularização tivessem como consequência a democracia, o 

respeito pelos direitos humanos e a melhoria das condições de vida das populações, 

contudo, o que se verificou foi a instauração de regimes ditatoriais, corruptos e 

opressivos, com a riqueza concentrada numa pequena elite, que controla todo o setor 

econômico (SILVA, 2011). 

 
10 Estado teocrático é um país ou nação que possui um sistema de governo que se submete às normas de 

uma religião específica. As regras que gerem as ações políticas, jurídicas, de conduta moral e ética, além 

da força policial deste modelo de governo estão baseadas em doutrinas religiosas. 
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O fundamentalismo islâmico pretendeu, assim, constituir um “novo caminho” 

para o mundo muçulmano, que passaria pela “reislamização” da sociedade através da 

aplicação da Sharia (lei islâmica) e da purificação do Islã das influências ocidentais. 

Neste sentido, o fundamentalismo islâmico transforma a lei islâmica num verdadeiro 

modelo político que se aplica a toda a vida em sociedade (SILVA, 2011). 

Segundo Boff (2002), o islamismo original não é “guerreiro” nem 

fundamentalista. É tolerante para com todos os povos, especialmente “os povos do 

livro” (judeus e cristãos). Ele vive de duas grandes convicções: a afirmação da absoluta 

unicidade e transcendência de Deus, a partir de onde tudo na Terra é relativizado, e a 

comunidade profética dos irmãos, pois todos são criaturas de Deus e devem-se entre 

ajudar. 

O termo jihadismo, de uma forma muito resumida, pode ser entendido como a luta 

ou guerra a favor do Islã, resultante da combinação de três princípios (ETIENNE 1987): 

- o esforço individual de luta contra si mesmo; 

- a luta pela expansão do Islã, logo a luta contra os infiéis e a luta contra o 

muçulmano que não está de acordo com o preceito islâmico; e 

- a luta para seguir o caminho de Deus. 

O jihadismo é visto como um fenômeno global, relativamente recente no seio 

mais radical do movimento islâmico. De acordo com Napoleoni (2015), seu surgimento 

em âmbito global teve início em meados da década de 1990, com a emergência da 

organização conhecida por Al-Qaeda. 

Segundo Duarte (2011), foi a partir dos ataques de 11 de setembro, que o 

jihadismo começou a ser associado com a violência islâmica sunita, inseridos no 

discurso midiático e acadêmico, como uma forma de distinção dos militantes islamistas 

não-violentos. Segundo o autor, existem duas formas de inspiração no jihadismo. A 

primeira forma seria aquela que “descende” da “Irmandade Muçulmana”, que assume 

um maior pragmatismo político e cuja manifestação mais radical passa pela doutrina 

professada por Sayyid Qutb e a segunda forma advém do salafismo, literal e puritano, 

insuflado pelo wahhabismo Saudita, e cuja expressão mais radical se verifica no 

chamado salafismo-jihadista. 

De acordo ainda com o autor, podemos dizer que entre os qutbistas e o salafismo-

jihadista existem três grandes diferenças. 

“1 - Os salafistas-jihadistas são considerados mais extremistas 

e intransigentes que os qutbistas; pois eles tendem a focar mais na 
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doutrina religiosa (wahhabismo e salafismo) do que no pragmatismo 

político patente nos ensinamentos de Qutb e na prática da “Irmandade 

Muçulmana”; 
2 - Em relação a definição de inimigo e no raio de sua ação, os 

salafistas-jihadistas procuram ser mais internacionalistas e mais 

antiocidentais. 

3 - O jihadismo-salafista (escala global) cria uma oposição 

clara, tanto a governos estrangeiros, quanto a governos de países 

muçulmanos considerados próximos dos infiéis (inimigos do islã) 

(DUARTE, 2011). 

 

A estratégia adotada pelos jihadistas consiste na luta contra os governos 

ocidentais, devido à influência que estes, incidem sobre os países muçulmanos, e por 

que isso seria uma forma de enfraquecer os apóstatas locais, que muitas vezes, são 

financiados por governos estrangeiros. A estratégia para derrotar o inimigo interno, 

passa a ser, atacar seus principais patrocinadores, dando origem assim a diversos 

ataques em países ocidentais. 

 

c. O surgimento da Irmandade Mulçumana e o terrorismo 

Já no final do Império Otomano surge um movimento nacionalista, despertando 

um forte sentimento de nacionalidade árabe. Segundo Lewis (2015, dois fatores 

contribuíram para o afloramento desse sentimento: o descontentamento com a secular 

submissão ao domínio turco e a presença cada vez maior das influentes instituições 

europeias, que sangravam a economia árabe.  

O ideário de libertação da Revolução Francesa ecoava no mundo muçulmano, 

canalizado cada vez mais para o sentimento árabe e muçulmano. A Revolução Francesa 

foi o primeiro movimento de ideias europeu que cativou os muçulmanos, pelo simples 

motivo de que não foi uma sublevação baseada em preceitos cristãos (LEWIS, 1995). 

No Egito, o nacionalismo árabe se dava contra a presença europeia e cristã. Nesse 

contexto, a França recomendou ao Sultão mais vigor no combate ao movimento, o que 

não se concretizou de imediato. A partir daí ocorreram as ocupações francesa e britânica 

no Egito. 

Nesse cenário surgiu o Partido Nacionalista no Egito (Partido Wafd), com forte 

sentimento emancipacionista, liderado por Saad Zaghlul (1859-1927), um graduado em 

leis corânicas. Seu idealizador foi preso e o partido sufocado pelos britânicos, 

aumentando o sentimento nacionalista árabe e o ressentimento com o ocidente. 
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Em 1928 surgiu a Irmandade Muçulmana liderada por Hasan Al-Banna, seguindo 

os ideais Wahhabista11. Al-Banna pregava a reunião de todos os muçulmanos numa só 

nação, sob o comando de um novo califa (KAMEL, 2007). 

Como outros movimentos religiosos de sua época, inicialmente a Irmandade 

Muçulmana era um movimento apolítico que buscava reformar a prática religiosa e 

prestar auxílio social aos seus integrantes. Contudo, as atividades da Irmandade se 

tornaram políticas ao final da década de 1930. O evento que precipitou tal mudança foi 

o protesto árabe na Palestina em 1936 contra o movimento sionista que ganhara fôlego 

no início de 1930. A Irmandade apoiou os protestos e militou pela causa Palestina entre 

a população egípcia. Ao mesmo tempo, a organização criticou o regime monárquico do 

Egito e à influência da Grã-Bretanha na política egípcia (MUNSOM ,2001). 

A Irmandade Muçulmana teve sucesso imediato entre o povo pobre do Egito e em 

1934 já havia 50 filiais em todo país. Em 1939 se transformou em partido político e em 

1945 sofreu sua mudança mais radical ao aderir à violência e ao terror com o objetivo 

de derrubar o monarca, Rei Farouk. Nessa época eram mais de 2.000 filiais e 500.000 

militantes. Dizia-se, no Egito, que a Irmandade era um Estado dentro de outro Estado. 

Essa mudança deveu-se a atuação de Al-Banna em modificar o conceito de jihad, 

deixando de ser uma guerra defensiva apenas por territórios perdidos ou ameaçados 

para uma guerra onde o muçulmano verdadeiro tinha a obrigação de guerrear para 

reconverter o mundo muçulmano ao “Islã puro”. Dessa forma o slogan da Irmandade 

Muçulmana passa a ser: “Preparem-se para a jihad e sejam amantes da morte”. 

Hassan Al-Banna argumentava que os governos árabes deveriam financiar e 

armar as forças palestinas, mas não deveriam participar diretamente do conflito, pois 

assim evitariam o possível envolvimento de forças internacionais (EL-AWAISI, 1998). 

A situação na Palestina precipitou outra tendência da Irmandade Muçulmana nas 

décadas de 1930 e 1940: a fundação de ramificações nos países vizinhos. Nesses anos, 

um intenso trânsito de pessoas e ideias tomou lugar entre a Irmandade Muçulmana e 

grupos religiosos na Síria e na Transjordânia. Em 1940, organizações religiosas sírias se 

uniriam sob o nome de Irmandade Muçulmana Síria, mantendo uma intensa relação 

com os membros egípcios, e, inclusive, durante a perseguição promovida durante o 

governo de Nasser, a Irmandade Muçulmana Síria desempenhou papel importante. 

 
11 Wahhabismo - corrente sunita ultra ortodoxa, surgida na Arábia Saudita do Séc. XIII, que prega o 

retorno radical às origens do Islã com emprego da jihad. Criado por Muhammad ibn Abd al-Wahhab 

(1703-1792). 
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Em 1948 a Irmandade foi posta na clandestinidade, seus bens confiscados e Al-

Banna morto por agentes secretos egípcios, tornando-se mártir para os fanáticos. Sua 

morte não teve o efeito desejado pelo governo egípcio, motivando seus seguidores a 

agirem na clandestinidade. Militantes marchavam nas ruas do Cairo bradando “Nós não 

temos medo da morte; nós a desejamos”, frase esta repetida pela Al-Qaeda no fim de 

suas declarações. 

Em 1950, a Irmandade Muçulmana voltou à legalidade, recebendo apoio do 

Movimento Nacionalista Pan-arabista de Nasser, que tinha como objetivo derrubar a 

monarquia. Em 1954 quando Nasser assumiu o país, a Irmandade exigiu que a Sharia se 

tornasse a lei do país. Nasser não atendeu e novamente a Irmandade foi posta na 

ilegalidade. Nasser sofreu um atentado no mesmo ano orquestrado pela Irmandade 

Muçulmana. Nasser continuou no comando do Egito e a reação do governo foi 

imediata: cerca de quatro mil militantes da Irmandade Muçulmana foram presos e 

milhares de simpatizantes foram expulsos do país, o que para muitos foi o maior erro de 

Nasser. Síria, Líbano, Jordânia e Arábia Saudita receberam esses militantes de braços 

abertos e seções da Irmandade foram abertas. 

Nesse contexto, o Egito foi um centro irradiador de ideologias onde participavam 

estudantes de todos os países árabes. Assim sendo, jovens árabes de todos os países do 

Oriente Médio conheciam os ideais da Irmandade Muçulmana. Ainda durante a década 

de 50 surgiu um novo ideólogo que traria novos rumos à Irmandade Muçulmana, Sayyid 

Qutb12. Na verdade, é Qutb e não Al-Banna o principal mentor dos atuais terroristas 

(KAMEL, 2007). 

Qutb era egípcio, religioso e conservador, mas ao voltar de seus estudos nos EUA 

tornou-se ainda mais radical, pelo que tinha visto por lá. Chegou a afirmar que viu na 

América um reino de pecado e decadência. Em 1951 ao aderir à Irmandade Muçulmana 

passou a ser seu principal teórico. Apoiou os oficiais que tomariam o poder no Egito, 

aproximando-se de Nasser, mas por desentendimentos acabou se afastando 

completamente do governo. Com a tentativa de assassinato de Nasser passou dez anos 

na cadeia onde escreveu diversas obras dentre as quais “Sinalizações da estrada”, 

considerada a bíblia do terror islâmico, além de uma obra com mais de trinta volumes 

chamada “À sombra do Alcorão”. Também escreveu outros vinte e quatro livros 

 
12 Sayyd Qutb - professor egípcio convertido ao Islã e adepto da Irmandade Muçulmana que se tornou 

radical ao voltar dos estudos nos EUA, aderindo à Irmandade Muçulmana. 
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impondo demandas implacáveis aos crentes de outras religiões. O ódio ao Ocidente foi 

sua grande marca. 

A principal mudança na Irmandade Muçulmana implementada por Qutb foi o 

conceito de Jahilliyyah (a ignorância da humanidade antes que o Alcorão fosse revelado 

ao mundo). Para ele, logo após os primeiros anos do Islã o mundo havia retornado a 

essa condição onde se encontra até os dias atuais, inclusive os países muçulmanos. Na 

visão dele, ninguém vivia o Islã como deveria. 

Dessa forma, a principal transformação inserida por Qutb em relação a Al-Banna 

foi que a meta passou a ser a conversão de todo o mundo ao Islã, sem exceção enquanto 

Al-Banna pregava a volta do Islã original e a reunião dos muçulmanos sob o mesmo 

califado. 

Sendo essa a meta de Qutb, não havia outra solução senão por meio da jihad. No 

entanto, a luta agora, segundo Qutb, era um mandamento de Deus para espalhar o Islã 

por toda a Terra. Para isso, Qutb reinterpretou versículos do Alcorão, pregando que o 

conceito de jihad está espalhado pelo Alcorão e deve ser entendido a partir de vários 

versículos. Assim, ele é explícito ao dizer que a morte deve ser o destino dos que se 

opõe à expansão islâmica. 

Outros pensamentos de Qutb são os de que somente a pregação não basta e nem 

mesmo os países neutros devem ser deixados em paz. Dessa forma, Qutb dá impulsão e 

dinamismo ao terrorismo, sendo o Egito esse polo irradiador do pensamento da 

Irmandade Muçulmana. Qutb foi enforcado em 1966 após mais de dez anos de prisão, a 

mando de Nasser, tornando-se um mártir. Seus adeptos foram perseguidos nas décadas 

de 1960 e 1970. O ocidente chegou a enxergar a Irmandade Muçulmana como um 

antídoto contra o comunismo no mundo árabe, desprezando os reais propósitos dos 

radicais (KAMEL, 2007). 

Após a morte de Nasser, o Egito aproximou-se dos EUA e relaxaram na guarda 

dos remanescentes da Irmandade Muçulmana. Com Sadat na presidência os membros 

da Irmandade foram, novamente, postos em liberdade. Sadat também prometeu 

implementar a Sharia. Como a promessa não se concretizou, em 1981 membros da Al-

jihad, uma organização dissidente da Irmandade, executaram Sadat durante uma parada 

militar.  

Alguns autores, estudiosos em terrorismo, apontam a Irmandade Muçulmana 

como precursora/inspiradora de diversas organizações terroristas internacionais 

(KAMEL, 2007).  
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Para o autor português José Anes (2007), o fundamentalismo islamita foi 

corporizado por duas organizações, as quais rejeitavam o mundo cultural, social e 

religioso ocidental e defendiam uma islamização da sociedade. São elas:  

- A Irmandade Muçulmana, que mais tarde, vai inspirar organizações similares em 

diversos países, como o palestino “Hamas” e a indiana Tablighi Jammat. Por vezes foi 

utilizada como cobertura e porta de passagem de elementos radicais para atividades 

violenta. 

- Dos Irmãos Muçulmanos, que proclamam a Dawa (pregação), sendo o seu lema 

“pregadores, não juízes”. Deram origem, devido à insatisfação dos seus elementos mais 

radicais com a sua linha reformista, a algumas organizações egípcias extremamente 

violentas, como o Takfir al-Hijra (Anátema e Exílio), muito provavelmente o primeiro 

grupo terrorista islamita do século XX, o Gammaa’t Islamyya (Grupo Islâmico) e a 

Jihad Islamyya (Combate Islâmico). 

Para Sayyid Qutb, o restabelecimento da lei de Deus (a sharia) só pode ser 

atingido através da “guerra santa”, da jihad, e para tal, o terrorismo, realizado por uma 

vanguarda, era uma boa e legítima via. Abd al Salam Farraj13 autor de A Obrigação Não 

Cumprida (1979), afirmou que os muçulmanos tinham negligenciado, nos nossos dias, 

uma “obrigação” fundamental do Islã: a jihad “contra os infiéis e os apóstatas”, que 

seria assim um verdadeiro pilar do Islã14. 

Várias organizações responderam a esse apelo, dentre elas a egípcia “al Jihad al 

Islamyya”, cujo membro mais importante era o médico Ayman al-Zawahiri, 

proeminente líder da organização terrorista da Al-Qaeda. al-Zawahiri levou a 

organização a integrar, mais tarde, a “Frente Internacional para a luta contra os Judeus e 

Cruzados”. 

Fundada em 1998 por Osama Bin Laden, essa organização salafista global, 

integrava também o grupo egípcio “Grupo Islâmico (Gamaa’t Islamyya), liderado 

espiritualmente pelo xeique Abd el Raman. Abd el Raman foi preso no Egito, 

 
13 Ideólogo e chefe da Jihad Islâmica no Egito. Alegou que os muçulmanos deveriam se engajar em uma 

revolta armada contra o governo egípcio porque ser recusavam a adesão à lei islâmica. Disponível em: htt 

p://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095810437. Acesso em: 15 de março de 

2018. 
14 Os cinco pilares do Islamismo são: Fé - professar e aceitar o credo (Chacado, Chahada ou Shahadah); 

Oração - orar cinco vezes ao longo do dia, com o fiel voltado em direção a Meca (Salá, Salat ou Salah); 

Caridade - doar dinheiro aos necessitados (Zakat, Zacat, Zakat ou Zakah); Jejum - observar as obrigações 

do Ramadã (Sawm ou Siyam); Peregrinação - fazer a peregrinação a Meca, pelo menos uma vez na vida, 

se tiver condições financeiras e físicas (Hajj ou Haj). 
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conseguindo mais tarde fugir para o Sudão e depois entrar nos EUA, onde planejou o 

primeiro atentado contra as Torres do World Trade Center, em 1993 (ANES, 2007). 

Em 1999, surge como um braço da organização terrorista al-Qaeda no Iraque o 

grupo Estado Islâmico, também chamado de ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant) 

em português Estado Islâmico do Iraque e do Levante - EIIL, ISIS (Islamic State of Iraq 

and the Síria), em português Estado Islâmico do Iraque e da Síria - EIIS, em árabe, Ad-

Dawlat al-Islāmiyah fī al-ʿIrāq wa sh-Shām, levando ao acrônimo Da'ish, ou, Daeshé. 

Uma organização jihadista islamista de orientação Wahhabita que atua majoritariamente 

no Oriente Médio. Anos mais tarde, os dois grupos romperam os laços. 

O Estado Islâmico (EI), em seu formato original, era composto e apoiado por 

várias organizações terroristas Sunitas insurgentes, incluindo suas organizações 

antecessoras, como a Al-Qaeda no Iraque (2003-2006), o Conselho Shura Mujahideen e 

o Estado Islâmico do Iraque (2006-2013). O Estado Islâmico cresceu significativamente 

devido à sua participação na Guerra Civil Síria e a atuação do seu líder, Abu Bakr al-

Baghdadi. Denúncias de discriminação econômica e política contra árabes Sunitas 

iraquianos desde a queda do regime secular de Saddam Hussein também ajudaram a dar 

impulso ao grupo. 

Em 29 de junho de 2014, Abu Bakr al-Baghdadi, líder do grupo, declarou o 

estabelecimento de um califado, forma islâmica monárquica de governo que representa 

a unidade e liderança política do mundo islâmico, sem o reconhecimento da 

comunidade internacional. 

Um califado é um estado governado de acordo com a lei islâmica (conhecida 

como Sharia). O califa é literalmente o sucessor do profeta Maomé, como chefe da 

nação e líder de uma comunidade de muçulmanos e tem o poder de aplicar a Sharia nos 

“territórios” “dominados” pelo califa. Contudo, sunitas e xiitas divergem sobre quem 

deve ser o califa, de acordo com a sua crença. Apesar de esses dois grupos 

corresponderem a vertentes distintas da religião islâmica, eles compartilham crenças e 

práticas fundamentalistas, como a fé no Alcorão e a regência da Sharia, que é o código 

de leis do islamismo. 

O EI afirma autoridade religiosa sobre todos os muçulmanos do mundo e anseia 

tomar o controle de muitas outras regiões de maioria islâmica, a começar pelo território 

da região do Levante, que inclui Jordânia, Israel, Palestina, Líbano, Chipre e Hatay, 

uma área no sul da Turquia. Com o seu fortalecimento e após o seu envolvimento na 
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guerra civil Síria, este objetivo se expandiu para incluir o controle de áreas de maioria 

sunita da Síria. 

O Estado Islâmico é considerado o grupo terrorista de maior atuação na 

atualidade. Um dos principais fatores para essa denominação é por ele ter revolucionado 

a forma de terrorismo, usando constantemente as mídias sociais para espalhar o terror, 

além de chamar mais adeptos para sua causa (GALDINO SOUTO, 2016). 

 

d. Principais ataques terroristas no Egito na atualidade 

Em 2017, os maiores índices de risco de violência política e de terrorismo no 

mundo ocorreram no Oriente Médio, Norte da África e África subsaariana. De acordo 

com o relatório do Centro Africano de Estudos Estratégicos, os grupos militantes 

islâmicos africanos estão novamente em ascensão. Eventos violentos e terroristas, 

envolvendo grupos militantes islâmicos na África aumentaram em cerca de 38% (2.933 

eventos), em comparação a 2016 (2.117 eventos) (SAMIR, 2018). 

Os dados divulgados pelo centro, afirmam que esta é uma continuação da 

tendência ascendente observada em 2017. No entanto, o relatório indica que não há um 

único fator que possa ser apontado como o motivo por trás do aumento da atividade. 

Pelo contrário, reflete os aumentos associados a todos os principais grupos militantes 

islâmicos no continente, incluindo o Al-Shabab na Somália, o Boko Haram na Nigéria, 

o grupo do Estado Islâmico (EI) e a Al-Qaeda no Magreb Islâmico (AQIM). 

A maioria dos ataques na África foram conduzidos pelo Al-Shabab. O grupo 

esteve ligado a quase 58% de todos os eventos violentos relatados por grupos militantes 

islâmicos na África em 2017. O Al-Shabab também foi responsável pelo maior 

derramamento de sangue na África, representando 46% (equivalente a 4.834 pessoas) 

do total de mortes no continente. 

De acordo com o Centro Africano de Estudos Estratégicos, os eventos violentos 

relatados ligados à AQIM e suas afiliadas aumentaram significativamente de 79 em 

2017 para 212 em 2018. Esse salto, reflete em grande parte os esforços da coalizão 

Jama'at Nusrat al-Islam wa al-Muslimeen (JNIM)15, formada em março de 2017, para 

operar nas regiões do Magreb e da África Ocidental. 

 
15 Nusrat al-Islam , oficialmente conhecido como Jama'a Nusrat ul-Islã wa al-Muslimin' (JNIM) (Grupo 

para Apoiar o Islã e os Muçulmanos) é uma organização militante jihadista no Magreb e na África 

Ocidental formada por a fusão de Ansar Dine, a Frente de Libertação de Macina, Al-Mourabitoun e o 

ramo saariano da Al-Qaeda no Magrebe Islâmico. É o ramo oficial da Al-Qaeda no Mali , depois que seus 

líderes juraram lealdade a Ayman al-Zawahiri. 
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Com relação ao EI, o grupo permanece mais ativo no Egito, com 305 dos 426 

eventos relatados na África em 2017. Da mesma forma, de todas as fatalidades relatadas 

ligadas ao EI na África, 77% ocorreram no Egito durante esse período (1.340 de 1.734). 

No entanto, de acordo com o relatório “Terrorism & Political Violence Risk Map 2018”, 

a ameaça representada pelo EI parou de aumentar, mas ainda não recuou (SAMIR, 

2018). Segundo o site Global Terrorism Index (Institute for Economics & Peace (IEP, 

2017), o Egito ocupou a 11ª posição na lista dos países mais afetados pelo terrorismo no 

mundo em 2017. 

Figura 2 - Mapa com o impacto do terrorismo no mundo no ano de 2017 

 
Fonte: IEP, 2017.  

 

Figura 3 - Ranking dos países mais afetados pelo terrorismo no ano de 2017 

 
Fonte: IEP, 2017.  
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Figura 4 - Mapa com os registros de ataques terroristas África e Oriente Médio em 2017 

 
Fonte: IEP, 2017.  

O Egito luta contra o EI desde 2013. As forças de segurança do Estado (Forças 

Armadas e Polícia) estão envolvidas em violentos confrontos com o grupo conhecido 

como Ansar Beyt Al-Maqdis16. Em 2014, o grupo declarou sua afiliação ao Estado 

Islâmico (EI) e repetidamente lançou ataques mortais a postos de controle do exército e 

da polícia.  

Ao longo dos últimos cinco anos, as Forças Armadas egípcias lançaram contra-

ataques contra militantes na Península do Sinai, onde o grupo está baseado, 

particularmente nas cidades de Sheikh Zuweid, Rafah e Al-Arish (SAMIR, 2018). 

Figura 5 - Bandeira do grupo Ansar Bayt al-Maqdis ("Defensores da Santa Casa"), ou 

Ansar Jerusalem ("Defensores de Jerusalém")

 
Fonte: COUNTER TERRORISM GUIDE, 2017.  

 
16 Grupo jihadista baseado no Sinai. Juraram lealdade ao Estado Islâmico do Iraque e do Levante e a 

maior parte da área dominada pelo grupo tornou-se uma “província do Estado Islâmico”, renomeando-se 

Wilayat Sina (Província do Sinai). 
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O terrorismo na Península do Sinai começou em 2002, quando Khaled Masa'ad 

formou o primeiro grupo jihadista no Sinai. Este grupo foi chamado Jama'at al-Tawhid 

wal-Jihad. A criação do grupo foi influenciada pela ideologia da Al-Qaeda e pela 

segunda intifada da Palestina. Seu objetivo inicial era ajudar os palestinos, mudando 

radicalmente algum tempo depois, para ações armadas no Sinai. 

A primeira fase dos ataques na Península do Sinai ocorreu em 2004, no ataque a 

um hotel turístico em Taba, seguido por uma ação similar em um importante destino 

turístico em Dahab, em 2005, e em um famoso balneário turístico em Sharm el Sheikh, 

em 2006. Em resposta, a Polícia Egípcia realizou uma grande campanha de segurança 

na Península do Sinai, conseguindo limitar as atividades terroristas na península até 

meados de 2011. 

Após a Primavera Árabe17 em 2011, o caos espalhou-se no Sinai e os grupos 

jihadistas retomaram suas operações na península, onde se consolidaram sob liderança 

unificada. Existiam vários grupos terroristas no Sinai, incluindo Tawhed e Jihad, Aknaf 

bit al maqdus no Sinai, Ansar bit al maqdus e outros grupos jihadistas menores, todos 

consolidados sob o nome de Ansar Bit al-Maqudis depois de 2011. 

Segundo o Institute for Economics & Peace, o aumento do número de atentados 

terroristas no Egito, está diretamente ligado ao “golpe” contra o Presidente Mohamed 

Morsi e a subsequente instabilidade política e repressão à Irmandade Muçulmana (sob a 

presidência de Abdel Fattah el-Sisi) (IEP, 2017). 

Nos dois anos que antecederam a Primavera Árabe, houve apenas uma morte por 

terrorismo no Egito. Nos anos seguintes aos protestos de 2011, a atividade terrorista 

permaneceu “baixa”, com um total de 47 mortes registradas entre 2011 e 2012. No 

entanto, após esse período, e até o ano de 2015, o número de mortes saltou para 663 

pessoas, das quais, 224 delas foram vítimas da queda de um avião de passageiros. Em 

2016, 293 pessoas morreram decorrentes de ataques terroristas. 

Atualmente, os ataques terroristas ocorridos no Egito possuem características bem 

diferentes da série de atentados ocorridos na década de 1990, quando os grupos a Al-

Gama'a al-Islamiyya e jihad Islâmica Egípcia perpetraram uma série de ataques a 

 
17 Primavera Árabe É o nome dado à onda de protestos, revoltas e revoluções populares contra governos 

do mundo árabe que eclodiu em 2011. A raiz dos protestos é o agravamento da situação dos países, 

provocado pela crise econômica e pela falta de democracia. A população sofre com as elevadas taxas de 

desemprego e o alto custo dos alimentos e pede melhores condições de vida. Países envolvidos Egito, 

Tunísia, Líbia, Síria, Iêmen e Bahrein. 
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turistas. Nos anos de 2015 a 2017, os órgãos de Segurança passaram a ser os principais 

alvos dos ataques no Egito. 

Somente em 2016, foram cerca de 120 ataques sendo apenas um ataque, 

conduzido contra turistas em 2016 (não chegando a resultar em baixas). Nesse ataque, 

terroristas do Estado Islâmico abriram fogo contra um ônibus de turistas israelenses na 

Província do Sinai. 

Figura 6 - Piores ataques terroristas ocorridos no Egito e seus alvos (1997 a 2017) 

 
Fonte: CAPITAL NEWS, 2017.  

 

Figura 7 - Localização das principais áreas de atuação do EI no Sinai 

 
Fonte: MAPS & CONFLICTS DATABASE, 2017.  
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A primeira aparição pública do grupo Ansar Bit al-Maqudis foi em 2011, quando 

se declarou um grupo jihadista, defendendo os palestinos que atacavam os interesses 

israelenses no Egito. Em 2011, o grupo explodiu por várias vezes o gasoduto que ligava 

o Egito à Jordânia e a Israel, atacou uma patrulha israelense perto da fronteira e lançou 

vários mísseis em território israelense. 

O grande “avanço” do grupo ocorreu em 2012, durante o domínio da Irmandade 

Muçulmana no Egito, quando o mesmo realizou seu primeiro grande ataque contra o 

exército egípcio em agosto de 2012, conhecido como o primeiro ataque de Rafah (área 

de fronteira perto de Gaza). O grupo mantém estreitas ligações com o movimento 

Hamas em Gaza, onde recebem treinamento. Depois de se separarem, do Hamas, 

“mudaram-se” para o Sinai, onde ainda recebem armas e munições através de túneis de 

Gaza. Além disso, graças aos indultos presidenciais aos jihadistas presos, no final de 

2012, o grupo passou a contar com cerca de 3.000 combatentes no norte do Sinai 

(SAVED, 2017). 

Há muitos outros fatores que ajudaram e ajudam no surgimento e expansão de 

grupos jihadistas na região: 

- O tratado de paz de Camp David - o tratado dividiu o Sinai em três setores, A, B 

e C, com o Exército Egípcio incapaz de desdobrar armamento pesado no setor C. Após 

2012, as autoridades egípcias exigiram que Israel permitisse que o exército egípcio 

utilizasse equipamentos militares pesados, alegando que as circunstâncias no Sinai 

haviam mudado. 

- A natureza acidentada do terreno torna o local ideal para a guerra de guerrilhas e 

a comunidade tribal que reside nesta área facilitam a existência desses grupos 

terroristas. 

- O comando militar egípcio sempre considerou o norte do Sinai como o local 

ideal para uma guerra futura com Israel, de modo que esta área foi excluída de 

quaisquer planos de desenvolvimento. 

Após a derrubada do regime de Muhammad Hosni Said Mubarak no Egito, a 

situação no Sinai se deteriorou ainda mais. Ansar bit al maqudis no Sinai, apoiado por 

algumas facções do Hamas passou a lançar ataques maciços contra a polícia e o 

exército. Os militantes realizaram diversos ataques contra os comboios do exército. Um 

único ataque a um ônibus, com uso de explosivos, matou cerca de 25 soldados. No final 
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de 2013, o grupo Ansar bit al maqudis estava conduzindo ações contra o Exército 

Egípcio, fazendo uso de minas e franco-atiradores. 

Em 2014, os ataques de militantes no norte do Sinai tornaram-se sistemáticos. O 

ataque mais importante, que mudou o curso dos acontecimentos, foi aos postos de 

controle do exército em Rafah e Arish, o ataque contra Karam al Qawadis. Neste 

ataque, ocorrido em 31 de outubro de 2014, um veículo armadilhado com duas 

toneladas de explosivos foi detonado no Posto de Controle Karan al-Qawadis, matando 

30 militares. Um segundo ataque ocorreu em frente ao Hospital Geral al-Arish e levou a 

óbito mais um militar, totalizando 31 vítimas mortais, incluindo comandantes de alto 

escalão e apreendendo uma quantidade considerável de armas e munições. 

Este ataque é considerado por alguns autores, como o ponto de inflexão. Após os 

ataques, o grupo Ansar bit al maqudis, declarou lealdade ao Estado Islâmico e 

proclamou a província do Sinai como parte do EI. Este movimento atraiu uma grande 

quantidade de recursos para os militantes no Sinai a fim de financiar suas operações. 

Em 2015, os ataques continuaram em alta. Os militantes atacaram instalações das 

forças de segurança, incluindo postos de controle e a delegacia de polícia de Arish, em 

abril de 2015. Após intensos preparativos, os jihadistas, alinhados com o EI, realizaram 

um ataque maciço e sincronizado, em julho de 2015, a várias instalações das forças de 

segurança, a fim de conquistar uma cidade ou uma faixa do terreno, para em seguida, 

declarar seu califado. 

Os militantes alinhados com o EI lançaram um dos ataques mais poderosos contra 

as cidades de Rafah e Sheikh Zowaid na esperança de tomar as duas cidades, mas o 

exército conseguiu repelir o ataque, matando mais de cem militantes do Estado 

Islâmico. Esta batalha foi outro ponto de inflexão na guerra ao terrorismo, mas desta 

vez com o exército levando a vantagem. Uma enorme campanha foi montada para 

destruir abrigos terroristas, túneis de contrabando em Gaza, estabelecer uma zona de 

amortecimento perto das fronteiras e, mais importante ainda, estabelecer checkpoints 

nas estradas locais usadas pelos militantes a sul e oeste de Rafah e sul de Sheikh 

Zowaid. Esse movimento diminuiu consideravelmente a capacidade dos militantes de 

mobilizar forças para fazer ataques concentrados. 

Em 2016, os ataques de militantes no norte do Sinai diminuíram 

consideravelmente, pois os terroristas perderam a capacidade de lançar ataques 

simultâneos combinados para infligir baixas às forças egípcias. Durante este período, os 

militantes optaram por novas estratégias. Os militantes começaram a atacar a minoria 



Gustavo Assad de Praga Rodrigues e Roberto de Vasconcellos Cruz 

 

Coletânea do Observatório Militar da Praia Vermelha, p. 226-257, 2018                                 251 

 

cristã no norte do Sinai e no centro do Egito e a realizar operações fora das principais 

áreas de atuação, a fim de aliviar a pressão imposta pelo exército. 

Os coptas, cujo papa Tawadros II apoia o regime do presidente Abdel Fatah al 

Sisi, passou a sofrer vários atentados, particularmente contra suas igrejas, deixando 

centenas mortos. 

Nos primeiros meses de 2017, centenas de residentes coptas fugiram de Al-Arish 

depois que o EI matou vários membros de sua comunidade. Em abril de 2017, o EI 

também matou dezenas de pessoas em ataques contra igrejas coptas no Domingo de 

Ramos, levando ao Presidente do Egito a declarar estado de emergência. Em maio de 

2017, o EI atacou um ônibus que transportava cristãos coptas em Minya, no alto Egito, 

matando 30 pessoas. Em dezembro de 2017 o ataque de um jihadista armado contra 

uma igreja no sul da capital matou nove pessoas. 

Os recentes ataques, reivindicados pelo grupo EI, perpetuam um ciclo de 

violência iniciado em 2013 com a destituição pelo exército do presidente islamita 

Mohamed Mursi, que provocou uma insurreição jihadista no norte do Sinai. Desde 

então, morreram centenas de policiais, soldados e civis. (El-SHIMY; DWORKIN, 

2017). Segundo autoridades britânicas, em comunicado a seus cidadãos que visitarão o 

Egito em 2018, a probabilidade de ocorrência de um atentado terrorista no Egito é alta. 

Em que pese a maioria dos ataques terem ocorridos no norte do Sinai, existe o risco de 

ataques terroristas em todo o país (FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE, 

2018). 

As autoridades de segurança do Egito mantêm uma presença significativa em todo 

o país, incluindo oficiais de segurança armados em locais importantes, infraestrutura 

crítica e postos de controle de estradas. Medidas extras estão em vigor em locais 

turísticos. A campanha antiterrorista do governo egípcio resultou em uma redução no 

número de ataques terroristas no continente egípcio desde janeiro de 2015, embora 

vários ataques tenham ocorrido no continente em 2017. 

Daesh-Sinai (anteriormente conhecido como Ansar Bayt al-Maqdis - (ABM)) é 

atualmente o grupo terrorista mais ativo no Egito. Em novembro de 2014, a ABM 

anunciou que havia prometido fidelidade ao Daesh (anteriormente chamado de ISIL). A 

maioria dos ataques de Daesh-Sinai tem como alvo o governo, as forças de segurança e 

os cristãos coptas, mas os estrangeiros também foram alvos. Sua principal área de 

operações é o norte do Sinai, mas o grupo assumiu a responsabilidade por ataques em 
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outras áreas, incluindo o sul do Sinai, o Cairo, o deserto ocidental e as cidades do delta 

do Nilo. 

No norte do Sinai, há relatos frequentes e quase diários de ataques terroristas. A 

maioria dos ataques ocorre na porção nordeste da província, entre a cidade de Al-Arish e 

a fronteira com Gaza, mas toda a província do norte do Sinai está em risco. A maioria 

dos ataques no norte do Sinai é contra o governo egípcio, instalações militares e 

pessoal; no entanto, ataques foram também perpetrados contra civis e, em 2017, contra 

grupos minoritários religiosos locais. Um estado de emergência no norte do Sinai foi 

declarado e há toque de recolher entre as 19h e as 6h ao longo da costa entre Al-Arish e 

Rafah, que se estende por cerca de 40 km para o interior. Em 9 de fevereiro de 2018, as 

forças de segurança egípcias lançaram a "Operação Sinai 2018", que resultou em uma 

intensificação significativa da atividade militar no norte do Sinai, e a operação ainda se 

encontra em andamento. 

Figura 8 - Mapa do Egito com as principais áreas de risco 

 
Fonte: FCO, 2018.  
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e. Resumo dos principais atentados terroristas no Egito a partir de 2015 
 

Figura 9 - Principais ataques terroristas ocorridos no Egito entre 2015 a 2017 

 
Fonte: EL-SHIMY; DWORKIN, 2017. 

Principais locais religiosos alvos de grupos terroristas: 

- em 29 de dezembro de 2017, 9 pessoas foram mortas quando um atirador abriu 

fogo contra uma igreja em Helwan, no Cairo. Daesh reivindicou a responsabilidade pelo 

ataque. 

- em 24 de novembro de 2017, terroristas mataram mais de 300 civis em uma 

mesquita do Norte do Sinai durante as orações de sexta-feira. 

- em 26 de maio de 2017, atiradores abriram fogo a um ônibus que transportava 

cristãos coptas na província de Minya, no alto Egito, matando 30 pessoas. Daesh 

(anteriormente referido como ISIL) reivindicou a responsabilidade pelo ataque. 

- em 18 de abril de 2017, um grupo de militantes abriu fogo a um posto de 

segurança perto do Mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai, matando um policial. 

Daesh reivindicou a responsabilidade por este ataque. 

- em 9 de abril de 2017 (Domingo de Ramos) houve duas explosões na Igreja Mar 

Girgis na Catedral de Tanta e São Marcos em Alexandria, matando pelo menos 44 

pessoas. Daesh reivindicou a responsabilidade por esses ataques.  

- em 11 de dezembro de 2016, uma igreja ao lado da Catedral Ortodoxa em 

Abbaseya, Cairo, foi atacada por um suicida ligado ao Daesh matando 29 pessoas.  

Outros ataques: 
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- em 24 de março de 2018, houve um ataque de IED (explosivos improvisados) a 

veículos em Alexandria, supostamente visando as autoridades de segurança locais. Dois 

policiais foram mortos. 

- em 20 de outubro de 2017, vários policiais e militantes foram mortos durante um 

tiroteio após um ataque a um grupo terrorista no Oásis de Bahariya, no deserto 

ocidental do Egito, segundo autoridades egípcias. 

- em 14 de julho de 2017, três turistas foram mortos durante um ataque a faca em 

um resort de praia em Hurghada. 

- em 9 de dezembro de 2016, houve um ataque de IED que visava um posto de 

controle na Estrada da Pirâmide, em Gizé, matando pelo menos seis policiais. Harakat 

Hasm, um violento grupo terrorista, reivindicou a responsabilidade. 

- em 31 de outubro de 2015, um voo de Sharm el-Sheikh para São Petersburgo 

caiu no norte do Sinai, resultando na morte de 224 pessoas, a maioria dos turistas. As 

autoridades russas afirmaram que o incidente foi causado por um dispositivo explosivo 

a bordo do voo (EL-SHIMY; DWORKIN, 2017). 

 

III. Conclusão 

O estudo do fenômeno terrorismo no Egito é de grande relevância para a 

compreensão deste fenômeno a nível global.  

Por ocasião da rica e complexa formação do Estado Egípcio, que juntamente com 

os povos da Mesopotâmia foram uma das primeiras civilizações da Terra, o Egito sofreu 

diversas invasões, que contribuíram sobremaneira na formação de seu território, 

sociedade e dos atuais problemas. Persas, gregos, romanos, árabes, otomanos, franceses 

e ingleses conquistaram e deixaram traços de suas culturas no Egito, sendo a mais forte 

influência deixada pelos conquistadores, a implantação da língua árabe e da religião 

mulçumana. 

A religião mulçumana é, atualmente, predominante no Egito, havendo relevante 

representação, tanto de sunitas quanto de xiitas. No final do século XX, o país entrou 

em um processo de radicalização quando do surgimento do fundamentalismo islâmico e 

da tentativa de formação de um Estado teocrático. Grupos radicais islâmicos passaram a 

adotar a Jihad, com a intenção de implementar sua luta pela expansão do Islã. 

Criada no Egito em 1928, a Irmandade Mulçumana, foi polo irradiador de 

ideologias radicais para diversos países árabes. Seu mentor, Sayyid Qutb, ao 

implementar a “Jahilliyyah”, inspirou e inspira ainda hoje, diversas organizações 
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terroristas, dentre eles a Al-Qaeda (responsável pelos ataques às torres gêmeas, durante 

o fatídico onze de setembro de 2001) e o grupo terrorista sunita de maior atuação na 

atualidade, o Estado Islâmico. 

O Egito, desde o final do século XX, vem sofrendo, de forma frequente, diversos 

atentados terroristas. Cristãos Coptas, turistas ocidentais, forças de segurança egípcias e 

até mesmo muçulmanos xiitas e sunitas foram alvos dos mais diversos ataques. 

Atualmente, as Forças de Segurança e a região do Sinai é respectivamente, o grupo e a 

área de maior risco de um ataque terrorista, sendo o Daesh-Sinai, o responsável pelo 

maior número de ataques. 

Apesar do número de ataques ter diminuído nos dois últimos anos, ainda não 

recuaram significativamente, a ponto de o país sair da lista dos vinte países mais 

afetados pelo terrorismo no mundo. No início de 2018, o Governo decretou estado de 

emergência no norte do Sinai e declarou toque de recolher na região. Em fevereiro deste 

ano, as Forças de Segurança do Egito lançaram a Operação Sinai 2018. Essa Operação 

foi uma ação ofensiva na região norte do Sinai, cujo objetivo são os grupos terroristas 

que operam nessa região, especialmente a filial do grupo jihadista Estado Islâmico, 

Daesh-Sinai, que mantém ainda forte presença na fronteira com a faixa de Gaza. 

O grave problema do terrorismo no Egito, ainda está longe de terminar. O país se 

encontra em uma região complexa e de grande tensão, onde interesses e intolerâncias 

políticas e religiosas seculares fazem parte dessa população. 
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Está permitido compartilhar, copiar e redistribuir o material em qualquer suporte 

ou formato. Além disso, também é possível adaptar, remixar, transformar, e criar a 

partir do material para qualquer fim, mesmo que comercial. 

 

Aviso importante 

Para qualquer reutilização ou distribuição, você deve deixar claro a terceiros que 

esta obra é um produto da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. 
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