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RESUMO

DANTAS, Derick Lopes. RADICALISMO ISLÂMICO: O preparo do Pelotão de Fuzileiros

para enfrentar ameaças terroristas no contexto dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos do Rio de

Janeiro. Resende: AMAN, 2017. Monografia.

Essa monografia tem por objetivo avaliar o preparo das tropas do Exército Brasileiro que

atuaram na segurança dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos do Rio de Janeiro, tendo foco nos

Pelotões de Fuzileiros de Infantaria e,  como plano de fundo, as ações recentes de grupos

terroristas, especialmente de cunho fundamentalista islâmico, que ganharam vulto no contexto

internacional recente. Esses grupos procuram aplicar a ‘Sharia’ – Um conjunto de normas,

através da proclamação de uma guerra santa – ‘Jihad’. Essa pesquisa se adequa à realidade do

adestramento das tropas da força terrestre que atuam em Operações de Garantia da Lei e da

Ordem, tendo em vista a relevância do combate ao terrorismo no cenário mundial recente.

Para cumprir seus objetivos, essa pesquisa utilizou essencialmente recursos bibliográficos os

quais,  somados a uma pesquisa de campo, constituíram uma base sólida para a avaliação.

Como resultados, verificou-se que as tropas empregadas estavam em condições de atender as

necessidades requisitadas de maneira eficiente, embora necessitassem, para tal, de preparação

específica, não tendo essas capacidades arraigadas em seu adestramento convencional. Por

fim, concluiu-se que das frações avaliadas se mostraram em condições de cumprir a missão

que lhes foi apresentada. Apesar disso, mostra-se interessante que não só elas, mas que a força

com um todo  esteja  em condições  de  conhecer  as  características  de  um possível  ataque

terrorista e poder ser empregada nesse contexto, o que requer uma maior disseminação da

doutrina acerca do assunto.

Palavras-chave: Adestramento. Terrorismo. Fundamentalismo. Jihad. Segurança. Olimpíadas.



ABSTRACT

DANTAS,  Derick  Lopes.  ISLAMIC  RADICALISM: The  preparation  of  the  Infantry

Platoons in order to confront terrorist threats at the Rio de Janeiro Olympic and Paralympic

Games. Resende: AMAN, 2017. Monograph.

This monograph deals with the preparation of the Brazilian Army troops who have acted in

the Rio de Janeiro Olympic and Paralympic Games, focusing on the Infantry Platoons and

having as a background the recent actions of terrorist groups, especially those which have an

Islamic fundamentalist nature, which gained momentum in the recent international context.

These groups seek to apply the ‘Sharia’ law – a set of norms, by proclaiming a holy war – the

‘Jihad’. This research is adequate to the reality of the army troops that act in Law and Order

enforcement operations, considering the relevance of the fight against terrorism in the recent

world scenario. In order to accomplish its goals, this research used essentially bibliographic

resources that, together with a field research, have provided a solid basis for the evaluation.

As  results,  it  was  verified  that  the  troops  employed  were  able  to  meet  the  requirements

demanded efficiently, although they needed specific preparation for this purpose, once that

these skills did not have roots in their conventional training. Finally, it was concluded that the

fractions evaluated have proved to be capable of fulfilling the mission presented to them.

Despite that, it was interesting that not only them, but that the whole force should know the

characteristics of  a  possible  terrorist  attack in order to be able  of  to be employed in this

context, which requires a greater dissemination of the doctrine on the subject.

Key Words: Training. Terrorism. Fundamentalism. Jihad. Security. Olympics.
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1 INTRODUÇÃO

Nos dias  atuais,  a  ocorrência  de  atentados  terroristas  dentro  de  países  que  vivem

períodos de relativa paz, sendo em sua maioria ocidentais, tem se tornado notória. São vários

os exemplos de ataques, cujas finalidades geralmente englobam atacar um estado, promover

uma ideologia, ou ambos.

Embora não representem a totalidade, a maior parte desses ataques foram realizados

por  grupos terroristas  islâmicos  (REFERENCIAR),  que visam a subjugação daqueles  que

consideram diferentes de si – infiéis. Esses grupos utilizam-se de uma interpretação do livro

sagrado  de  sua  religião,  o  Alcorão,  para  corroborar  suas  iniciativas,  colocando  em risco

qualquer indivíduo, onde quer que esteja.

Essa corrente fundamentalista acredita que a fraqueza política dos países muçulmanos

em relação ao ocidente  se deve ao declínio da fé  islâmica e  a queda da prática religiosa

(VOLL, 1983 apud PINTO, 1996). Dessa forma, a fim de restaurar a grandeza da fé islâmica

em relação ao mundo e reverter tais declínios culturais, adotou alguns preceitos, tais como o

retorno ao Alcorão (texto sagrado da religião Islâmica), à ‘Sunna’ (Um registro dos dizeres e

das ações do profeta Maomé) e a aplicação da ‘Sharia’ (lei Islâmica), levando a um processo

de islamização forçada da sociedade em âmbito global, atráves de uma ação social e política

obtida através de uma ‘Jihad’, que é, em suma, o combate aos ‘infiéis’ citado. (PINTO, 1996)

Para fazer cumprir a Sharia, os movimentos jihadistas modernos se utilizam de uma

doutrina de guerra total, sem limites, restrições ou quaisquer arbitragens ou transigências para

solucionar disputas, chegando a, por vezes, numa oposição ao que foi dito anteriormente, nem

mesmo recorrer  a  fundamentação teológica para justificar  seus  crimes,  como é o caso do

Estado  Islâmico  –  grupo  terrorista  também  conhecido  pela  sigla  EI  (GERGES,  2014).

Utilizam-se da dissimulação em meio à massa para promover atentados dentro do ‘território

infiel’,  normalmente  em pontos  com grande  concentração  de  civis  –  como foi  visto  em

diversos  atentados  à  cidades  ocidentais,  desde  Nova  Iorque  e  Washington,  em 2001,  até

Berlim,  em  dezembro  de  2016.  Esses  ataques  sempre  são  executados  a  finalidade  de

aterrorizar a população, através de operações psicológicas de grandes dimensões (CORSI;

PEYRÚ apud SÁ; WERLANG, 2006), de forma que eventos tais como os Jogos Olímpicos e

Paralímpicos do Rio de Janeiro, ocorrido em 2016, tornam-se alvos compensadores.

 Inserido nesse contexto, esse estudo restringe-se a verificar se a instrução ministrada

às frações de infantaria, tendo foco nos Pelotões de Fuzileiros, que participaram da segurança

dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos do Rio de Janeiro, em apoio aos órgãos governamentais
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de segurança pública,  desde os períodos de instrução individual  básica,  qualificação e de

adestramento, até as instruções específicas para o emprego nas olimpíadas é suficiente para

que pudessem ser empregados,  cumprindo sua missão constitucional  de garantir  a lei  e a

ordem, conforme prescreve o caput do Artigo 142 da Constituição Federal (BRASIL, 1988).

Essa pesquisa tem significativa relevância para o adestramento das tropas da força

terrestre  que atuam em operações do gênero,  tendo em vista  a  relevância do combate ao

terrorismo no cenário mundial recente. Assim, esse trabalho será realizado com a finalidade

de servir como recurso bibliográfico para o conhecimento das características desse tipo de

ação e, principalmente, de como elas podem influir no adestramento de uma fração. 

A fim de embasar esta pesquisa, foi pesquisado o que de mais atual se tem produzido a

respeito  do  terrorismo moderno,  consultando obras  de  diversos  especialistas  em aspectos

relativos  a  história,  geopolítica,  ciências  religiosas  e  outros,  tendo  especial  enfoque  nos

estudos relacionados a movimentos radicalistas islâmicos. Para embasar esta pesquisa no que

tange ao adestramento das frações em si, foram consultados manuais militares diversos no

âmbito  do  Ministério  da  Defesa,  os  quais  abordam  os  conceitos  necessários  ao

desenvolvimento dessa tese.

A presente monografia, a fim de cumprir seu objetivo, está assim estruturada:

No  primeiro  capítulo,  foi  realizada  uma  revisão  da  literatura  existente  acerca  do

assunto  abordado nesta  dissertação.  Foi  realizada  uma abordagem histórica  do terrorismo

moderno,  com  enfoque  nos  grupos  terroristas  de  origem  islâmica,  abrangendo  desde  as

origens daquela religião até os ataques ocorridos recentemente. Em um segundo momento,

foram apresentadas  noções  doutrinárias  acerca  do  adestramento  de  frações  no  âmbito  do

Exército Brasileiro e, ainda, características do evento em questão – os Jogos Olímpicos. Para

elaborar este capítulo, foram utilizados diversos trabalhos acadêmicos acerca do assunto, com

destaque para obras de Raffaello Pantucci – “A Typology of Lone Wolves” (2011) e para a

obra “Do 11 de Setembro de 2001 à guerra ao terror”, de André Souza, Reginaldo Nasser e

Rodrigo Moraes (2014), além de manuais e cadernos de instrução do Exército Brasileiro, tais

como o CI 7-10/1 Pelotão de Fuzileiros, o EB 20-MF-10.103 Operações e o EB 70-P-11.003

Programa de Instrução Militar.

No segundo capítulo procurou-se entender, através de uma análise profunda da história

do  mundo islâmico,  o  porquê  da  existência de  diversos  grupos  terroristas  dentro  daquela

região  e  o  porquê  desses  grupos  lançarem atentados  em países  ocidentais.  Através  desse

entendimento, procura-se compreender as características desse tipo de ataque, que servirão de
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base para entender se os conhecimentos apreendidos pelas tropas do Exército Brasileiro em

questão  se  mostram  adequados  a  essa  realidade.  As  principais  fontes  consultadas  para  a

elaboração deste capítulo foram a obra de Nelson Bacic Olic, intitulada “Oriente Médio: Uma

Região de Conflitos” (Editora Moderna, 1991), além de diversas obras de especialistas nos

mais variados aspectos referentes a essa área, desde historiadores até psicólogos, por exemplo.

No terceiro capítulo, procurou-se dar ênfase ao adestramento e preparação das tropas

do Exército que participaram da segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de

Janeiro, a fim de entender se e como essa preparação abordou os assuntos referentes a área

aqui estudada, além de apurar algumas caraterísticas dos Jogos Olímpicos em si. Para tanto,

foram utilizados diversos manuais, documentos internos, planos de instrução no âmbito da

força, dentre os quais cabe destacar o Programa de Instrução Militar – PIM (BRASIL, 2016a).

Por fim, o quarto e último capítulo deste trabalho apresenta e analisa os resultados

dessa pesquisa, utilizando-se das mesmas fontes abordadas nos capítulos anteriores.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

A pesquisa a ser realizada tratará do assunto combate urbano, linha de pesquisa que

está inserida na área de estudo “operações militares”, conforme definido na Portaria nº 517, de

26 de setembro de 2000, do Comando do Exército Brasileiro (BRASIL, 2000).

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema

Segundo Amorim (2008), o relacionamento entre o Islã e o ocidente, desde a origem

daquele,  é  marcado por  diversos  ‘choques’,  tais  como:  A expansão  do  Islã  para o  oeste,

tomando, entre outras regiões, a porção sul da Península Ibérica, em meados do século VIII,

perdurando até idos do século XI;  as Cruzadas (1095-1291), que foram uma sequência de

combates de cunho religioso, entre Cristãos e Muçulmanos, visando obter o controle daquela

que  seria  a  ‘Terra  Santa’  para  ambas  as  culturas,  cuja  ‘capital’  seria  Jerusalém  e;  o

florescimento do Império Otomano, ponta de lança do mundo muçulmano entre os Séculos

XIII e XVI, que foi a mais avançada civilização da humanidade à sua época, desde o campo

militar  até  o  campo  da  ciência  e  tecnologia,  que  teve  sua  expansão  barrada  pelo

desenvolvimento da Europa, à época do iluminismo e, mais tarde, da Revolução Industrial e

pela Rússia. 

A partir de então, entre os séculos XIX e XX, o mundo Islâmico se viu subjugado, em

quase  sua  totalidade, pelas  grandes potências  Imperiais  da  época,  marcando o apogeu da

Civilização Ocidental e um enfraquecimento da civilização Islâmica, que se encontrava agora

dependente,  economicamente,  do  Ocidente  (AMORIM,  2008).  Nesse  contexto,  o  povo

muçulmano começa a se questionar porque eles, acostumados a serem ‘o único guardião de

Deus  na  terra’,  viam-se  tão  abruptamente  dominados  pelos  ‘infiéis’ que  Deus  lhes  havia

encarregado de subjugar (LEWIS, 2004, p. 59 apud AMORIM, 2008, p. 20). Nesse contexto

surge o Movimento Fundamentalista Islâmico, que enxerga que a decadência do Islã decorre

de um afastamento de seu povo das origens de sua fé (PINTO, 1996). Esse afastamento seria

decorrente,  por  sua  vez,  da  influência  cultural  do  ocidente  (AMORIM,  2008).  Esse

movimento é o berço de um fenômeno terrorista, que começou a tomar forma a partir da

década de 1980, levando o conceito de jihad a um grau extremo e que, ultrapassando as

fronteiras geográficas do Islã, chegou ao seu ápice com os atentados de 11 de setembro de

2001 no World Trade Center e no Pentágono, nos Estados Unidos da América. Surgiu, assim,
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o terrorismo islâmico de alcance global. (AMORIM, 2008)

Contudo, após os atentados de 11 de Setembro, os estados ocidentais tornaram-se bem

menos  permeáveis  a  ações  terroristas  ligadas  a  grupos  hierarquizados,  tendo  em vista  o

aumento considerável de órgãos de segurança, como é o caso dos EUA (PÖHLE, 2013). Esse

fato dificulta a ação de tais grupos, fez surgir, nos países ocidentais, uma forma de terror

independente  de  um  comando  central,  que  é  guiada  por  atores  individuais  ou  pequenos

grupos,  os  quais  vivem  nesses  países  e  se  sentem  inspirados  pelo  ‘jihadismo’  global

(DUARTE, 2013).

A esses indivíduos que atuam de maneira isolada de um comando central, atribui-se o

nome  de  ‘lobos  solitários’.  Estes  são  descritos  por  Raffaello  Pantucci  em  sua  obra  “A

Typology of Lone Wolves: Preliminary Analysis of Lone Islamist Terrorists”:

‘Lobo solitário’, neste artigo, é o termo usado para se referir a indivíduos

perseguindo objetivos terroristas islâmicos por conta própria, impulsionados

por motivos pessoais ou por crerem ser parte de um grupo ideológico (ou

seja,  um grupo  de  indivíduos  os  quais  afirmam acreditar  ou  seguir  uma

ideologia  semelhante:  neste  contexto,  aqueles  que  poderiam ser  descritos

como membros ou seguidores da Al Qaeda ou adeptos do ‘Al Qaedismo’.

(PANTUCCI, 2011, p. 9, tradução nossa).

Com  o  termo  ‘Al  Qaedismo’,  o  autor  refere-se  a  ideologia  deflagrada  pela  rede

terrorista  Al Qaeda, que é a  responsável  pelos atentados de 11 de setembro de 2001 nos

Estados  Unidos  da  América.  Essa  organização,  tendo  como  égide  o  uso  sistemático  da

violência e do terror baseado em motivos de ordem religiosa, levou perigo ao Ocidente no

início deste século (MACEDO, 2006).

Apesar de parecer nítido em um primeiro momento, o conceito moderno de terrorismo

não encontra uma definição que seja aceita pela maioria dos estudiosos, haja vista existirem

inúmeras divergências quanto a amplitude desse conceito (MORAES;  NASSER; SOUZA,

2014). Exemplos dessas disparidades dentro do conceito de terrorismo são abordadas pelos

autores André de Mello e Souza, Reginaldo Mattar Nasser e Rodrigo Fracalossi de Moraes,

em sua obra “Do 11 de Setembro de 2001 à Guerra ao Terror: Reflexões sobre o terrorismo no

século XXI”:

O fenômeno  (terrorismo)  abrange  necessariamente  atores  não  estatais  ou

pode-se falar em terrorismo de Estado? Não seria impreciso usar o termo
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guerra ao terror, uma vez que guerras são travadas entre grupos armados – e

não contra um método de ação,  como é o terrorismo? Além disso,  como

diferenciar  atos  terroristas  de  outros  atos  criminosos,  especialmente  nos

casos  que  envolvem  grupos  com  identidade  originalmente  definida  por

ideologias  políticas,  mas  que,  em  tempos  mais  recentes,  se  aliaram  a

traficantes  de  narcóticos?  Se  o  terrorismo  apresenta,  por  definição,

motivações  políticas,  como  devem ser  classificados  atos  com motivação

aparentemente  religiosa?  Ou  seriam  as  motivações  políticas  e  religiosas

inseparáveis?  Ou  se  poderia  afirmar  que,  a  partir  de  investigação  mais

aprofundada,  as  motivações  do terrorismo são essencialmente políticas,  e

que a religião é utilizada para legitimar sua prática e garantir mais coesão

identitária  dos  grupos?  Se  os  meios  empregados  por  terroristas

necessariamente  implicam danos  físicos  à  população civil,  como tratar  o

fenômeno do ciberterrorismo? (MORAES; NASSER; SOUZA, 2014, p. 9).

Assim  sendo,  ao  abordar-se  o  assunto  “terrorismo  islâmico”  no  âmbito  dessa

dissertação,  restringir-se-á  seu  sentido  às  ações  realizadas  por  movimentos  de  cunho

radicalista islâmico, através da geração de um estado de ‘pânico’ social, com a finalidade de

combater os “maus muçulmanos”, ou seja, a cultura ocidental em si, através da supracitada

‘jihad’ (PINTO, 1996).

Dentro desse contexto de combate não-convencional, no qual não existem fronteiras

definidas entre as forças oponentes, de forma que “a guerra está ‘entre o povo’” (MORAES;

NASSER; SOUZA, p. 124), e não sendo o inimigo, necessariamente, uma nação constituída,

as forças armadas ocidentais acabaram por desenvolver-se, em termos de segurança nacional,

para agir em situações diferentes do combate tradicional, no qual reinam ações essencialmente

ofensivas e defensivas.

 Nesse  contexto,  o  Manual  de  Fundamentos  EB20-MF-10.103  OPERAÇÕES

(BRASIL, 2014a) prevê como operações básicas a serem realizadas pela força terrestre, além

de  ações  ofensivas,  defensivas  e  de  pacificação,  as  operações  de  apoio  a  órgãos

governamentais. 

Dentro das  funções realizadas nessas operações de apoio,  mais especificamente na

função Proteção Integrada, está estabelecida, à Força Terrestre, a tarefa de Garantir a Lei e a

Ordem, que é também uma missão constitucional prevista para as Forças Armadas no caput

do Artigo 142 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), tendo suas diretrizes de emprego

fixadas  pela  Lei  Complementar  Nº  97/1999  (cujo  texto  foi  alterado  pelas  Leis
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Complementares de Nº 117/2004 e Nº 136/2010), além dos Decretos de Nº 3897, de 2001, e

de Nº 7957, de 2013. 

No âmbito das operações de garantia da lei e da ordem, existe um manual específico

no  âmbito  do  Ministério  da  Defesa  (MD33-M-10)  que  tem  por  finalidade  “estabelecer

orientações para o planejamento e o emprego das Forças Armadas (FA) em Operações de

Garantia da Lei  e da Ordem (Op GLO).” (2014b,  p.  13).  Esse manual conceitua que tais

operações, determinadas pelo Presidente da República, são conduzidas pelas FFAA em caráter

temporário previamente definido e em área específica pré-determinada, tendo por objetivos

preservar  a  ordem  pública  e  a  incolumidade  das  pessoas  e  do  patrimônio,  quando  os

instrumentos previstos para tal no Artigo 144 da Constituição – Órgãos de Segurança Pública,

se esgotarem ou se demonstrarem incapazes de fazê-lo (BRASIL, 2014b).

Observam-se, nas operações de garantia da lei e da ordem, características peculiares,

que as diferenciam dos demais tipos de operações realizadas pela Força Terrestre, como por

exemplo:  A participação  não-exclusiva  das  FFAA,  não  somente  no  planejamento  como

também na execução, integrando-se a essas ações órgãos de segurança pública (OSPs), órgãos

do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e outros órgãos e agências de

interesse à operação (BRASIL, 2014b, p. 25) e a limitação do uso da força, que “deve ser

utilizada de forma progressiva, enfatizando-se o uso de munição não letal e/ou equipamentos

especiais  de  reduzido  poder ofensivo”  (BRASIL,  2014b,  p.  26).  Essas  características  são

resultantes do fato de esse tipo de operação ser realizado em meio à população civil, onde se

facilita a ação dos ditos grupos terroristas.  

Nesse contexto, nota-se que o Brasil não se encontra livre de tais ameaças, haja vista a

supracitada globalização desse fenômeno. Assim sendo, existe a necessidade de que as Forças

Armadas nacionais  estejam em condições  de  fazer  frente  à  esse  movimento,  estando em

condições de agir prontamente para cumprir sua missão constitucional de garantir à lei e a

ordem, caso se faça necessário (BRASIL, 1988). Para tanto, a força terrestre possui unidades

escalonadas  de  combate,  das  quais  a  menor  comandada  por  um oficial,  nas  unidades  de

infantaria,  é o pelotão, cuja disposição básica é de um turma de comando, três grupos de

combate e um grupo de apoio,  grupos os quais são comandados por sargentos (BRASIL,

2009).  Seu efetivo total varia entre 20 e 60 homens, sendo assim uma unidade básica de

manobra  do  Exército  Brasileiro.  Essa  unidade  de  combate  possui  diversas  variações,  de

acordo dos meios de combate que pode possuir – VBTPs (Viaturas Blindadas de Transporte

de Pessoal) sobre rodas ou lagartas; viaturas motorizadas; barcos – voadeiras, pontões, entre
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outros; aeronaves de asa fixa ou rotativa para transporte etc. Variando, também, de acordo

com o ambiente operacional ou terreno específico onde atuam – caatinga, selva, pantanal,

montanha,  fronteira  etc.  Esses  diversos  tipos  de  pelotões  de  infantaria  são  derivados  do

Pelotão de Fuzileiros convencional, que é o objeto de estudo dessa dissertação. 

O adestramento do pelotão de fuzileiros convencional, durante o ano de instrução, é

ditado  pelo  Comando  de  Operações  Terrestres  –  COTER,  através  do  Plano  de  Instrução

Militar (PIM) anual, documento que determina as diretrizes sobre o que será ministrado aos

elementos que compõem todos os tipos de tropas da força terrestre durante o ano de sua

vigência. Esse PIM divide o ano de instrução em períodos distintos, que englobam a instrução

dos soldados, elemento básico do pelotão de fuzileiros, no que tange ao individual, desde a

instrução individual básica, na qual o soldado aprende aquilo que é comum a todas as funções

militares que possa desempenhar no futuro, até a instrução individual de qualificação, na qual

o  soldado  se  torna  especialista  em  uma  função  militar  específica  que  será  aquela  que

desempenhará em sua fração.

Após os  períodos de instrução individual,  da qual  participam como instruendos os

soldados  do  efetivo  variável  da  força  (aqueles  que  se  alistaram  para  o  serviço  militar

obrigatório naquele ano), inicia-se o adestramento da fração como um todo, onde o pelotão de

fuzileiros  se  coloca  em  condições  de  cumprir  as  diversas  missões  que  lhe  podem  ser

atribuídas de acordo com o que lhe é previsto – são os períodos de adestramento básico de

pelotão e de subunidade (PAB Pel e PAB Cia), nos quais o pelotão se adestra, também, dentro

da fração que o engloba, a companhia de fuzileiros.  

A partir do PIM, as unidades dos diversos escalões definem o seu ano de instrução,

planejando todas as instruções e exercícios no terreno que serão ministrados no universo dos

integrantes dos diversos tipos de batalhões, grupos, regimentos, brigadas e divisões que as

compõem. Contudo, em situações específicas, nas quais uma tropa é destacada para atuar em

determinada operação que não lhe é comum – como é o caso da missão de prover a segurança,

em apoio aos OSPs, dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos do Rio de Janeiro, são ministradas

instruções específicas, como ocorreu na preparação do contingente brasileiro que reforçou a

segurança durante as olímpiadas que ocorreram no Rio de Janeiro, em agosto do corrente ano.

Dentro  da situação em que  o país  se  encontra,  sendo palco,  nos  últimos anos,  de

diversos  eventos  internacionais  de  grande  vulto,  tais  como  tais  como:  Os  Jogos  Pan

Americanos do Rio de Janeiro, em 2007; A Jornada Mundial da Juventude, que ocorreu no

Rio de Janeiro, em 2013, que reuniu, segundo o RankBrasil, entidade que homologa recordes
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brasileiros, cerca de 3,7 milhões de pessoas; a Copa das Confederações da FIFA, realizada no

mesmo ano; a  Copa do Mundo da FIFA, realizada em 2014 e,  por  fim,  as Olimpíadas  e

Paraolimpíadas  do  Rio  de  Janeiro,  realizadas  entre  agosto  e  setembro  de  2016,  nota-se

claramente  a  importância  dessa  fração  básica  do  Exército  como  elemento  de  segurança

nacional perante as evidentes ameaças terroristas que cercam o Ocidente nos últimos anos.

Para a segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro do ano de

2016,  objeto  desta  dissertação,  que  recebeu  mais  de  400  mil  visitantes  estrangeiros

(BATISTA, 2016), foi montado o maior esquema de segurança do país até então, segundo

afirmou  o  Ministro  da  Defesa,  Raul  Jungmann  (G1,  2016).  Embora,  segundo  a  mesma

reportagem, ter sido feito tudo o que poderia ser feito para garantir a segurança dos Jogos, não

foi descartada a possibilidade de ocorrência de atentados terroristas.

O aparato orquestrado para a segurança do evento, segundo dados do Portal Brasil,

reuniu cerca de 85 mil pessoas, entre agentes de segurança pública (47 mil) e das Forças

Armadas (38 mil). Recebendo um investimento da ordem de 350 milhões de reais do governo

federal, a ação das tropas – em especial das Forças Armadas, está integrada entre três eixos

(segurança  pública,  defesa  e  inteligência),  tendo  por  base  o  PESI  (Plano  Estratégico  de

Segurança  Integrada),  que  prevê,  dentre  outras  atividades,  as  ações  de  Defesa  Química,

Radiológica,  Biológica  e  Nuclear  (DQBRN),  Defesa  Cibernética  e  Enfrentamento  ao

Terrorismo. Essa preparação é o ápice de uma evolução na capacidade do país de prover

segurança, que acumula experiência desde a execução dos Jogos Pan Americanos, em 2007.

Figura 1 – Homens do Exército patrulham o entorno do Maracanã e exibem um míssil IGLA

Fonte: http://glo.bo/2aHXnNX (2016)
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Ainda segundo a mesma fonte, embora o Brasil não possua histórico de atentados, o

esquema de segurança criado para os Jogos levou em consideração o contexto internacional,

onde tais ações estão em voga. Cita-se que, apesar de o Brasil não possuir um histórico de tais

ações, muitas das delegações que vêm ao país para competir nos Jogos pertencem a países em

que  existe  tal  histórico,  fazendo-se  necessária  a  coordenação  dos  órgãos  de  inteligência

nacionais com os órgãos desses países, em uma preparação conjunta.

Dentro deste  contexto,  onde se verifica a  suscetibilidade de tais eventos a ataques

terroristas, tendo em vista a vultuosa quantidade de pessoas de múltiplas nacionalidades que

participaram  dos  mesmos,  pode-se  questionar  se  tais  frações  de  infantaria  (Pelotões  de

Fuzileiros),  que foram empregadas  na segurança dos Jogos Olímpicos estavam a  par  dos

acontecimentos  recentes  no  mundo  acerca  do  ‘Terrorismo  jihadista’,  foram  preparadas

adequadamente  e,  por  conseguinte,  se  estariam em plenas  condições  de  avaliar  possíveis

ameaças terroristas de cunho jihadista.

Preliminarmente, entende-se que tal preparação foi adequada, haja vista não haverem

ocorrido incidentes  desse cunho e haverem sido detidos,  em tempo,  suspeitos de planejar

ataques durante os jogos, em ações promovidas pela Polícia Federal (GRAELL, 2016).

2.2 Referencial metodológico e procedimentos

A pesquisa aqui desenvolvida, a fim de avaliar o preparo das citadas tropas, utilizou-se

da premissa de que a atividade de segurança ostensiva a ser realizada em eventos de porte do

nível problematizado requer uma preparação adequada e específica, uma vez que essas tropas,

em uma  situação  de  atentado  terrorista,  provavelmente  seriam  as  primeiras  a  entrar  em

contato com o local do ataque.

Assim sendo, podem ser consideradas as seguintes linhas de investigação:

a) A preparação das tropas de infantaria empregadas na segurança das Olimpíadas do

Rio de Janeiro foi  adequada, sendo os elementos constituintes da mesma preparados para

identificar  e  engajar  ameaças  de cunho terrorista,  tendo tais conhecimentos  internalizados

desde sua formação básica.

b)  A preparação convencional  das tropas  de infantaria,  no que tange às instruções

individuais, de qualificação e de adestramento até o nível subunidade de infantaria, por si só,

não são suficientes para que a tropa conheça as características de uma ação terrorista a ponto

de estarem em condições de garantir a segurança ostensiva de uma instalação ou de um evento



19

visado para tais ações, se fazendo necessária uma preparação especial às tropas empregadas.

c)  Nem a  formação prevista  nos  Planos  de  Instrução Militar  nem o  adestramento

específico para o cumprimento da missão em questão foram suficientes para que a tropa fosse

capaz de identificar possíveis ações terroristas, no contexto explicitado.

O objetivo  dessa  dissertação  foi,  dessa  forma,  avaliar  as  tropas  de  infantaria  que

participaram da segurança dos XXXI Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em sua capacidade

de identificação de ameaças terroristas de cunho jihadista. 

A  fim  de  realizar  essa  pesquisa,  foram  adotados  os  seguintes  procedimentos

metodológicos: 

a)  Realização  de  pesquisas  bibliográficas  relacionadas  ao  islamismo,  radicalismo

islâmico,  operações  de  apoio  à  órgãos  governamentais  –  com  ênfase  em  Operações  de

Garantia da Lei e da Ordem, e adestramento do pelotão de fuzileiros.

 Constatou-se a que foram editados muitos trabalhos acadêmicos com direcionamento

aos ataques terroristas promovidos por grupos islâmicos, embora a maioria não seja de autores

nacionais. As fontes internas à Força Terrestre – manuais, cadernos de instrução etc. em geral

não abordam com especificidade assuntos relacionados ao terrorismo islâmico, haja vista que

essas ações não fazem parte do dia-a-dia das tropas convencionais brasileiras, a despeito de

outros  países.  Contudo,  na  preparação  específica  para  esse  evento,  foram  ministradas

instruções específicas para esse assunto, a fim de colocar as tropas convencionais empregadas

em  condições  de  fazer  frente  a  esse  tipo  de  ameaça.  Quanto  à  qualidade  das  fontes

encontradas, pode-se dizer que possuem qualidade variada, passando desde teses de doutorado

e manuais de emprego da força nível MD (Ministério da Defesa) até artigos para páginas da

web, embora todas as fontes sejam válidas e adequadas para o contexto apresentado.

b) Levantamento das condições de preparo das tropas de infantaria empregadas em

apoio aos órgãos governamentais na segurança dos XXXI Jogos Olímpicos, realizado através

do  envio de  um questionário  às  organizações  militares  de  infantaria  que  participaram da

segurança do já mencionado evento e respondido por comandantes de frações de fuzileiros

(pelotão e subunidade) que dele participaram, no período de 07 de dezembro de 2016 a 15 de

janeiro de 2017. Esse questionário teve por objetivo avaliar se e como suas respectivas frações

absorveram conhecimentos relativos à identificação das ameaças terroristas já citadas neste

projeto, onde os dados provenientes desse levantamento foram comparados as características
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dos ataques terroristas promovidos por grupos radicalistas islâmicos ocorridos recentemente,

de forma a se obter uma avaliação desse adestramento. Um modelo do questionário utilizado

segue em apêndice.

Em  seguida,  foi  realizada  a  tabulação  dos  questionários  realizados,  o  tratamento

estatístico e a análise comparativa dos dados apurados:

(a) organização e tabulação dos dados;

(b) verificação de como foi planejada a preparação das tropas;

(c) verificação de como os conhecimentos foram assimilados pelas mesmas;

(d) análise comparativa dos dados.

Por fim, ao verificar se os resultados da pesquisa bibliográfica a respeito da preparação

das tropas para o evento se adequam as características do terrorismo moderno apreendidas

durante a pesquisa e se os resultados do questionário são capazes de embasar o que atesta a

análise,  pode-se  verificar  a  suficiência  ou  insufiência  na  preparação  desses  elementos  de

acordo com cada uma das hipóteses citadas anteriormente.
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3 ISLAMISMO, CONFLITOS NO ORIENTE MÉDIO E TERRORISMO

O terceiro  capítulo desta  dissertação  tem por  finalidade  enumerar  os  motivos que

levaram a existência de grupos terroristas jihadistas no cenário mundial atual  para,  assim,

entender suas características e sua motivação para realizar ataques. Para tanto, procurou-se

observar  como  a  religião  muçulmana  surgiu,  se  desenvolveu  e  decaiu;  o  motivo  do

surgimento,  dentro  desta  religião,  de  grupos  extremistas  capazes  de  lançar  atentados

terroristas e; apresentar as características dos ataques terroristas recentes ligados a grupos

extremistas islâmicos.

Dessa forma, esse capítulo serve como material  para verificação da capacidade de

adestramento das tropas em questão, através da comparação das características apresentadas

nesse capítulo com aquilo que foi apreendido pela tropa em sua fase de preparação para o

evento. 

3.1 Origens e expansão do Islamismo

Segundo Olic (1991), a história da religião islâmica (do árabe اإلسالم – Islam, “pessoa

que está sujeita aos desígnios de Alá”) tem início com Maomé, que viveu na região onde

atualmente se encontra a Arábia Saudita entre 570 e 632 d.C. Aos quarenta anos de idade, ele

teria tido visões, as quais acreditou terem sido do arcanjo Gabriel, lhe dizendo que ele seria o

mensageiro de Deus (BRITANNICA, 2016).

A partir de então, Maomé passou a pregar essa nova religião em sua cidade, Meca.

Porém,  em  uma  época  onde  a  Arábia  era  palco  de  um  sincretismo  religioso  politeísta

(REFERNCIAR), muitos foram contra sua nova religião, o que lhe obrigou a fugir para a

cidade vizinha de Medina, como descreve a Enciclopédia Escolar Britannica, em seu artigo

sobre Maomé (2016):

Em Meca, muitas pessoas eram contra a nova religião. As que acreditavam

em  muitos  deuses  temiam  a  destruição  dos  seus  locais  sagrados.  Os

comerciantes repudiavam Maomé porque ele criticava a sua ganância. 

Maomé  se  preocupava  com  a  possibilidade  de  que  seus  inimigos

prejudicassem ele e os seus seguidores, e assim incentivou-os a migrar para

uma cidade vizinha, Medina. O próprio Maomé foi para Medina no dia 24 de

setembro de 622, considerada a data de início da história do islamismo. A
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viagem de Maomé a Medina é conhecida como hégira (que significa “fuga”

ou “saída”). (BRITANNICA, 2016).

Ainda segundo Olic (1991, p. 11), Medina foi, a partir daquele momento, a base da

expansão dessa nova religião. Lá, Maomé fundou a primeira mesquita e um estado teocrático,

com o qual proclamou uma guerra santa – a  Jihad, citada anteriormente nesta dissertação.

Essa guerra teve  um caráter  nitidamente expansionista,  o qual  em um primeiro momento

visava unir as tribos árabes – o que incluía Meca, com a finalidade de poder utilizar o poderio

militar conjunto dessas tribos (BRITTANICA, 2016) para expandir-se muito além de sua área

original,  a  Península  Arábica,  expansão  que  de  fato  ocorreu.  Contudo,  paralelamente  a

mesma, ocorreram várias divergências internas na nova religião (OLIC, 1991).

Segundo  Fernandes  (2015), após  a  morte  de  Maomé  iniciou-se  um processo  de

disputa pelo direito legítimo de tornar-se um califa (do árabe  خِالفة رسولهللا  – khalifat rasul

Allah, literalmente “sucessor do mensageiro de Deus”). 

Ainda segundo o mesmo autor, surgiram dessa divergência duas grandes correntes

dentro da religião muçulmana, as quais perduram até hoje: Aqueles que acreditavam que o

direito  de  sucessão  do  califado  deveria  se  dar  pela  hereditariedade,  ou  seja,  pelos

descendentes  da  família  de  Maomé,  que  ficaram  conhecidos  como  xiitas.  Um  grupo

atualmente  minoritário,  se  caracteriza  por  possuir  concepções  tradicionalistas  e

conservadoras. Por outro lado, a corrente dos sunitas, que divergiam dos xiitas a respeito da

hereditariedade,  e  são  caracterizados  por  atualizarem,  com o  decorrer  do  tempo,  as  suas

interpretações do Alcorão – livro sagrado da religião islâmica, além de valerem-se de outra

fonte – a  Suna, um livro que compila os feitos do Profeta Maomé. Atualmente, esse grupo

constitui cerca de 90% da população muçulmana mundial (FERNANDES, 2015).

Paralelamente  a  essa disputa,  a  expansão do Império Árabe seguiu a  pleno vapor,

atingindo seu apogeu por volta de 750 d.C. Nesse período, ele foi capaz de submeter várias

regiões ao seu domínio, tais como “todo o norte da África, a maior parte do Oriente Médio,

pontos do sul da Europa e do subcontinente indiano.” (OLIC, 1991, p. 11). Esse momento da

expansão Islâmica é retratado na figura 1, na página seguinte.

Assim sendo, vê-se que a expansão árabe, pela proporção que atingiu, foi capaz de

islamizar uma série de povos, entre os quais estavam árabes e não-árabes, como os turcos e os

persas, por exemplo. Além disso, por consequência dessa expansão, surgiram outros focos de

propagação da fé islâmica em várias regiões da África e do Sudeste Asiático. Muitos desses

povos professam a religião islâmica até os dias atuais (OLIC, 1991).
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Figura 2 – O Império Árabe em seu apogeu (Ano 750)

Fonte: OLIC, Nelson Bacic. Oriente Médio: Uma região de conflitos. 1. ed. São Paulo: Moderna, 1991. p. 12. 

3.2 O declínio do Islamismo e o “barril de pólvora” 

O Oriente Médio, berço do Islamismo, se encontra uma posição geográfica especial –

na confluência de três continentes: Europa, Ásia e África. Essa posição lhe fez sofrer as mais

diversas  influências  desde os  primórdios  da civilização,  coexistindo naquele  local,  com o

passar  dos  anos,  as  mais  variadas culturas,  transformando essa região em um verdadeiro

mosaico cultural (OLIC, 1991).

Contudo, das várias civilizações que ali existiram, duas foram as mais significativas

(OLIC, 1991): O Império Árabe, sobre o qual se foi tratado no item anterior, e o Império

Otomano, que foi a ponta de lança do mundo muçulmano da idade média (AMORIM, 2008)

até seu declínio, o qual se iniciou no fim do século XVII e perdurou até o final da Primeira
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Guerra Mundial (OLIC, 1991), quando seu tamanho se reduziu a Península da Anatólia, onde

foi proclamada a República da Turquia.

A decadência da fé islâmica no século XIX e XX, dessa forma, se deve a decadência

do Império Otomano que, por sua vez, foi derivada de interesses de diversas potências, que

perceberam as dificuldades que o Império possuía em manter o controle sobre seu território e

passaram a exercer influência sobre ele. (OLIC, 1991)

Dentre  essas  potências,  destaca-se  a  Grã-Bretanha,  que  possuía  interesse  naquele

território por se tratar da principal rota para chegar a sua maior colônia na Ásia – a Índia.

Além dos ingleses, o Império Russo viu ali uma possibilidade de atingir os “mares quentes”

do  Sul,  resolvendo  seu  problema  da  “prisão  continental”,  que  se  trata  do  fato  de  suas

principais saídas para o mar ficarem congeladas durante a maior parte  do ano ou estarem

muito longe de onde ele desejava projetar poder – na época, a Europa. (OLIC, 1991).

Figura 3 – O Império Otomano em seu apogeu (1683)  

Fonte: OLIC, Nelson Bacic. Oriente Médio: Uma região de conflitos. 1. ed. São Paulo: Moderna, 1991. p. 16

A  partir  da  Primeira  Guerra  Mundial,  o  Oriente  Médio  sofreu  importantes

modificações  em  seu  quadro  político-social  (OLIC,  1991).  Essas  mudanças  provocaram

diversos conflitos na região durante todo o século XX, perdurando até os dias atuais. Alguns

desses conflitos são descritos por Olic em sua obra – já citada anteriormente, descrevendo as

razões e os interesses escusos de vários grupos e potências por trás desses conflitos. Dentre
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vários fatores que contribuíram para que esses conflitos ocorressem naquele território, podem-

se citar (OLIC, 1991):

a) O crescimento de movimentos que buscavam maior autonomia política, inclusive a

independência, para as colônias e mandatos que ficaram sob o domínio da França e da Grã-

Bretanha após a Primeira Guerra Mundial. Junta-se a este fator a ideia do pan-arabismo, que

entrou em voga no período pós segunda guerra mundial e “tinha como fundamento e objetivo

que  todos  os  povos  árabes  formavam  uma  única  nação  (...)  e  deveriam  trabalhar  pela

unificação política, por mais dispersos que estivessem” (CERQUEIRA JUNIOR, 2012, p. 10).

b) O crescimento do movimento sionista. O movimento sionista, surgido no fim do

século XIX, na Europa (OLIC, 1991), é um movimento nacionalista judeu que prega pelo

retorno de seu povo para sua terra natal, reconstruindo seu povo como uma nação soberana

em seu antigo território – Israel (MITCHELL BARD apud MELNICK, 2011). À época, esse

território  pertencia  a  Palestina,  cuja  população  era  predominante  árabe.  No  período  que

antecedeu a Segunda Guerra Mundial, um grande número de judeus, fugidos das perseguições

na Europa, chegou a esse território, acentuando seu histórico antagonismo com esse povo.

c) O petróleo. O fato de cada vez mais serem descobertas novas reservas petrolíferas

no Oriente Médio – que naquela época começava a se transformar em algo de fundamental

importância para o mundo, fez com que as principais potências do mundo à época e suas

empresas  passassem  a  se  interessar  cada  vez  mais  naquele  território.  Como  os  países

produtores  da  região  captavam  muito  petróleo  e  consumiam pouco,  tornaram-se  grandes

exportadores do produto (OLIC, 1991).

Somados a esses fatores, o período de crescimento populacional e urbanização vivido

na região a partir da segunda metade do século XX também foi um importante fator presente

em vários dos conflitos que assolaram a região a partir daquele período (OLIC, 1991), os

quais serão abordados no item seguinte.

3.3 Os conflitos do século XX

Com o fim da  Segunda Guerra  Mundial,  a  situação  política do Oriente  Médio  se

tornou ainda mais complexa, tornando-a “uma das regiões de maior tensão política do mundo

contemporâneo” (OLIC, 1991, p. 19). Vários outros fatores, somados aos anteriores naquele

pequeno território, contribuíram para isso, conforme descreve Olic (1991, p. 19):
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a) O surgimento das superpotências – Estados Unidos e URSS (União das Repúblicas

Socialistas  Soviéticas)  e  da  sua  luta  contínua  pela  manutenção  ou  ampliação  de  suas

respectivas áreas de influência.  Nesse período,  que ficou conhecido como Guerra Fria,  as

superpotências  criaram situações  políticas  no  mínimo delicadas,  envolvendo os  países  da

região.

b) A criação do Estado de Israel, em 1948. O nascimento desse estado, concretizando o

ideário sionista (MELNICK, 2011), através de um decreto por carta da ONU, sofreu maciça

oposição de todo o mundo árabe, o qual cercava aquele território. Por esse motivo, esse novo

país foi o foco de intensas tensões regionais nos anos seguintes.

c) O surgimento de diversos movimentos de resistência organizados pelos árabes da

Palestina, que lutavam pela criação de um estado próprio e, por algum tempo, pela destruição

de Israel. Esses movimentos se agruparam, a partir de 1964, em torno da OLP – Organização

pela  Libertação  da  Palestina.  As  táticas  utilizadas  por  esse  movimento  o  fizeram  ser

caracterizado como terrorista pelos Estados Unidos da América até a Conferência de Madri,

em 1991, e por Israel até 1993 (CLEVELAND, 2004).

d)  A Revolução Islâmica do Irã,  em 1979. Essa revolução acabou por substituir a

monarquia até então presente no país por uma república onde os dogmas da religião islâmica

se encontravam acima de quaisquer valores democráticos, comuns em todos os outros países

do mundo.  (GASPARETTO JUNIOR, 2010).  Essa  revolução transformou abruptamente  o

relacionamento do Irã com os demais países da região e do mundo. Cabe aqui ressaltar o

incidente dos cidadãos norte-americanos feitos reféns na embaixada daquele país em Teerã,

durante o conflito revolucionário.

Cabe ainda ressaltar  que,  após 1945, o Oriente Médio aumentou intensamente sua

população, passando por um processo de urbanização e modernização econômica. 

Em consequência desse conjunto de variáveis, surgiram na região diversos conflitos,

envolvendo alguns desses fatores supracitados em maior ou menor intensidade (OLIC, 1991).

Dentre os vários conflitos ocorridos nesse período, podem-se destacar:

3.3.1 Afeganistão

Em  dois  momentos  distintos,  esse  país  foi  palco  de  conflitos.  Em  um  primeiro

momento, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) invadiu o país, alegando
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intervir  em  apoio  ao  governo  afegão,  que  teria  solicitado  apoio  a  fim  de  impedir  o

esfacelamento  do  país,  já  que  aquele  governo  havia-se  mostrado  incapaz  de  conter  um

movimento de guerrilha promovido por xiitas, por influência da Revolução Islâmica recém

ocorrida no país vizinho, o Irã. Esses movimentos rebeldes foram patrocinados indiretamente

pelos Estados Unidos e pela China. Paralelamente, a URSS viu ali uma oportunidade de obter

acesso aos sonhados “mares quentes” (OLIC, 1991). Após a retirada das tropas soviéticas, o

regime comunista que vigorava no país foi derrubado e, aproveitando-se do vácuo de poder

subsequente, um grupo terrorista chamado Talibã – do farsi: “estudantes”, ascendeu ao poder,

instaurando um regime fundamentalista islâmico no país, que por ironia fora financiado pelos

Estados Unidos, durante os conflitos contra a União Soviética (SANTANA, 2015a).

Nesse contexto, ocorreu o atentado ao World Trade Center, em setembro de 2001. O

governo talibã do Afeganistão foi acusado de homiziar em seu território Osama Bin Laden,

líder  da organização terrorista  Al-Qaeda,  que fora responsável  pelo ataque. Assim,  o  país

tornou-se o principal alvo dos norte-americanos na “guerra ao terror” promovida por eles que

se seguiu, logrando expulsar os Talibã do poder. Contudo, ainda hoje a coalizão que assumiu o

poder no país prossegue lutando contra facções rivais, grupos dissidentes prosseguem lutando

entre si e, nas províncias, o Talibã prossegue subjugando e impondo o terror à população local

(SANTANA, 2015a).

3.3.2 Líbano

Segundo Olic (1991), esse país, cuja dimensão territorial é menor do que o estado de

Sergipe,  possui  uma grande  variedade de grupos étnicos:  Cristãos,  muçulmanos  sunitas  e

xiitas  (estes  últimos  sendo  maioria  entre  os  muçulmanos),  palestinos,  gregos  ortodoxos,

armênios e outros. 

Ainda segundo o mesmo autor, até o início dos anos 40, o Líbano era um mandato

francês (oriundo do fim da Primeira Guerra Mundial). Quando a França se dispôs a deixar o

país e procurou organizar a política do mesmo através de um pacto – o Pacto Nacional, no

qual os cargos políticos do país seriam preenchidos tendo por base a importância demográfica

de  cada  comunidade,  dentre  as  citadas  no parágrafo anterior.  Contudo,  os  Palestinos  não

foram incluídos, por terem chegado ao Líbano após a criação do Pacto (lá chegaram fugidos

da primeira guerra entre árabes e israelenses, que será tratada a seguir).

Esse pacto promoveu uma relativa calma no país até o início dos anos 70, quando uma

série de eventos a abalou, dentre os quais Olic (1991) cita: 
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A tomada de consciência, pela população muçulmana, de sua dominância

numérica (...); a entrada de um grande contingente de palestinos que haviam

sido expulsos da Jordânia em 1970 (...);  os desdobramentos  dos conflitos

entre árabes e israelenses (...); o interesse de Israel e Síria em tirar proveito

das contradições internas do Líbano a seu favor (OLIC, 1991, p. 35).

Esses eventos tornaram cada vez mais insustentável a situação interna do país, até que

em 1975, em consequência de um atentado sofrido por muçulmanos libaneses, creditado à um

grupo cristão, iniciou-se uma guerra civil, que só terminaria em 1991 (SILVA, 2006). Nesse

conflito,  Síria  e  Israel  interviram  no  conflito,  o  primeiro  apoiando  os  muçulmanos  e  o

segundo apoiando os cristãos.

Contudo, a intervenção de Israel fez surgir, entre os xiitas, uma resistência armada que

se tornaria um dos mais importantes grupos armados, considerando terrorista pelos estados

Unidos (SANTANA, 2015b), do mundo: o Hezbollah. Esse grupo acabou por se converter,

segundo  Silva  (2006),  em  uma  espécie  de  “estado  paralelo”,  promovendo  ações

assistencialistas entre os muçulmanos e chegando ao status de partido político, que em 2006

respondia por 10% do parlamento libanês. 

3.3.3 Palestina

A “saga” do povo palestino têm início na formação do Estado de Israel, em 1948. Com

a  realização  do  sonho  sionista,  a  maioria  do  povo  palestino  que  habitava  aquela  região

refugiou-se em países vizinhos, especialmente no Líbano e na Jordânia. Os que ficaram em

Israel eram discriminados, e os que se refugiaram em países árabes passaram a viver, em sua

maioria, em campos de refugiados, sofrendo também, de alguma forma, discriminação (OLIC,

1991).

Essa situação os levou a possuir uma raiva crescente quanto a Israel e a lançar ataques

sobre aquele país. Assim, a partir de 1959, começaram a surgir organizações que visavam a

criação de um estado palestino, organizando seus ideais e estratégias de luta. A primeira delas

foi a Al-Fatah, liderada por Yasser Arafat. Ela e vários outros grupos menores, patrocinados

por vários países árabes,  uniram-se em uma única organização: A OLP (Organização pela

Libertação  da  Palestina),  liderada  pelo  Fatah  de  Arafat,  que  destacava  em  sua  carta  de

fundação, dentre outros pontos, a necessidade da luta armada para libertar a Palestina (OLIC,

1991). 
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A partir de então, a OLP passou a utilizar-se de táticas de guerrilha para alcançar seus

objetivos, tendo como principal inimigo Israel. Contudo, após sofrer inúmeras derrotas, tais

como na Jordânia (tendo surgido, dessa derrota, um grupo terrorista paralelo, conhecido como

“Setembro Negro”, que ficou famoso pelo atentado promovido contra a delegação de Israel

nas Olimpíadas de 1972, em Munique) e na guerra do Yom Kippur, a OLP, em 1987, passou a

descartar o terrorismo como arma política – com ressalvas, e a utilizar-se da via diplomática,

abrindo-se ao diálogo e passando a ser reconhecida como representante legítima do povo

Palestino pela maior parte da comunidade internacional – e não mais como grupo terrorista

(OLIC, 1991).

Mais tarde, em 1987, surgiu outro grupo extremista, o Hamas, formado por uma frente

política, um braço armado e uma organização filantrópica pró-palestina. Essa organização é,

na atualidade, considerada terrorista pela maior parte dos países do globo (apesar de o Brasil

não o considerar como tal) (PENA, 2015b).

Figura 4 – Militante do Hamas posa com o Alcorão antes de realizar atentado

Fonte: https://www.terra.com.br/noticias/infograficos/ataques-terroristas/grupos/hamas-04.htm (2011)

Em 1993, através de um acordo intermediado pelos Estados Unidos entre Israel e o

líder palestino Yasser Arafat, garantiu aos palestinos novamente um território, sendo a OLP

reformulada em uma nova organização: A Autoridade Palestina (AP), que ficou sob comando

de Arafat e sediou-se na Cisjordânia, devolvida aos Palestinos juntamente com a Faixa de

Gaza (PENA, 2015a).

Ainda segundo Pena (2015a), mesmo após a realização do acordo, as relações de paz

entre os países nunca se mantiveram plenamente estabelecidas, uma vez que o Partido Likud
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(de Israel) sempre se opunha a qualquer tratado com os árabes e o Hamas, por sua vez, se

opunha a existência de Israel. Quando Ariel Sharon, do Partido Likud, elegeu-se primeiro-

ministro em 2000,  intensificaram-se os  atentados terroristas  na região. Para agravar  ainda

mais a situação local, o Hamas venceu, pela primeira vez, o Fatah nas eleições no território

palestino. Esse fato acabou por isolar a Autoridade Palestina politicamente, já que Israel e as

grandes potências recusavam-se a dialogar com aquele grupo.

Por  fim,  ainda  hoje  não  existe  uma solução  definitiva  para  essa  questão.  Ataques

terroristas por parte do Hamas continuam ocorrendo, especialmente em assentamentos judeus

dentro das áreas controladas pelos Palestinos (Cisjordânia e Gaza), o que acaba por promover

fortes  contra-ataques,  muitas  vezes  desproporcionais,  por  parte  dos  israelenses,  os  quais

detêm controle sobre recursos naturais, incluindo a água, e não se encontram dispostos a cedê-

los (PENA, 2015a).

3.3.4 Iraque

Os conflitos recentes no Iraque, da mesma forma que os da maioria dos países do

Oriente  Médio,  datam  do  fim  da  Primeira  Guerra  Mundial.  Após  a  queda  do  Império

Otomano, do qual fazia parte, o Iraque passou a ser um mandato britânico, o qual durou até

1932, quando obteve sua independência e passou a ser governado por um regime monárquico.

Após dois golpes de estado – em 1958 e em 1968, o país passou por uma república e por um

governo comunista, respectivamente (OLIC, 1991).

Seu primeiro conflito internacional se deu com o Irã, entre 1980 e 1988, a respeito de

um histórico litígio entre os países sobre o Chatt al Arab, pequeno canal resultante da junção

dos rios Tigre e Eufrates, a única saída do Iraque para o Golfo Pérsico, por onde era escoada

toda sua produção petrolífera (OLIC, 1991).

Após esse conflito, o Iraque se viu afundado em dívidas, embora possuísse um arsenal

de guerra formidável. Somados esses (e outros) fatores à visão expansionista do então líder

iraquiano Saddam Hussein, o Kuwait, pequeno país vizinho dono de vastas áreas petrolíferas

e de uma vultuosa saída para o Golfo Pérsico passou a ser seu novo alvo (OLIC, 1991).

Assim, em 1990, após uma ofensiva iraquiana, o Kuwait foi tomado. Tal fato gerou

intensa retaliação internacional, a qual foi capitaneada pelos Estados Unidos, que assumiam

plenamente seus interesses na região no contexto pós-guerra fria, período no qual as relações

entre os países árabes e as superpotências mudavam drasticamente (OLIC, 1991).

Naquilo que ficou conhecido como “Guerra do Golfo”, os Estados Unidos invadiram o
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Kuwait, sob a égide de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU e, em um conflito

relativamente rápido – 40 dias, Saddam retirou suas tropas do Kuwait (CARVALHO, 2011). 

Interessante mencionar que, em alguns momentos, o líder iraquiano chegou a utilizar-

se do argumento da jihad contra o invasor americano, alegando que estavam “conspurcando o

solo sagrado do Islã” (OLIC, 1991, p. 52). Ainda segundo o mesmo autor, este apelo fez com

que uma grande parcela do povo árabe o visse como um novo símbolo de uma “ressureição

árabe-islâmica”, dentro de um ideário pan-arabista. 

Figura 5 – Posições de Artilharia Iraquianas no Kuwait

Fonte: http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/iraque-invadiu-kuwait-em-1990-provocando-uma-reacao-

mundial-10159360 (2013)

Contudo, os conflitos existentes naquele país não se encerraram nesse período. No

contexto da guerra ao terror iniciada após a queda das torres gêmeas, o governo de Saddam

foi  acusado  pelos  norte-americanos  de  possuir  armas  de  destruição  em  massa  e  armas

químicas, sendo assim uma ameaça ao povo norte-americano (SOUSA, 2008).

A despeito do aval contrário à invasão dado pela ONU, os Estados Unidos, juntamente

com a  Grã-Bretanha,  iniciaram  uma  incursão  ao  Iraque  em  março  de  2003,  depondo  o

governo de Husseim (que fora condenado à morte por enforcamento) e instituindo um novo

governo de coalizão no país, que viria a ser ocasionalmente substituído por um governo eleito

–  de  cunho  xiita.  A ocupação  americana  seguiu,  sofrendo  intensos  ataques  de  milícias

remanescentes (especialmente ao norte do país) e de grupos terroristas (SOUSA, 2008).

As ditas armas de destruição em massa supostamente em posse dos iraquianos nunca

tiveram sua existência confirmada, de forma que se acredita que a motivação para a invasão

seja creditada a motivos subjacentes – tais como o controle de reservas petrolíferas e/ou a
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reafirmação da hegemonia norte-americana após os  atentados de 11 de setembro (SOUSA,

2008). Essa ocupação durou até o ano de 2011, quando o governo de Barack Obama retirou as

tropas remanescentes daquele país.

Nos dias atuais, o Iraque é assolado por uma nova onda de violência criada pelo grupo

terrorista  sunita  Estado  Islâmico  (EI),  que  surgiu  no  norte  do  país,  obtendo  controle  de

importantes cidades naquela região e proclamou um califado entre territórios do Iraque e da

Síria, país vizinho.

As ações  desse grupo acarretaram retaliações internacionais,  que se  caracterizaram

pelos  diversos  bombardeios  aéreos  promovidos  pelos  Estados  Unidos  –  liderando  uma

coalizão, e pela Rússia, a fim de atingir bases do Estado Islâmico.

3.3.5 Primavera Árabe 

Segundo  Pena  (2013a),  entende-se  por  Primavera  Árabe  uma onda de  protestos  e

revoluções ocorridas em países do Oriente Médio e do norte do continente africano a partir do

final de 2010, cujos objetivos eram a derrubada de regimes ditatoriais e/ou reivindicar melhor

condições de vida.

O estopim desses movimentos foi a derrubada do ditador da Tunísia  Zine El Abidini

Ben  Ali,  em dezembro  de  2010 (PENA,  2013a),  decorrente  de  uma  revolução que  ficou

conhecida como Revolução de Jasmim. Essa revolução levou a uma tomada de consciência da

população de vários países árabes vizinhos quanto a crise econômica, social e política que

abala,  historicamente,  os  países  da  região  (GUIA  DO  ESTUDANTE,  2012)  e,  assim,

motivou-os a seguir o exemplo da Tunísia.

Figura 6 – Jovem que havia ateado fogo ao próprio corpo em protesto contra o governo teria

sido o estopim da Revolução de Jasmim na Tunísia
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Fonte: http://veja.abril.com.br/mundo/jovem-que-ateou-fogo-ao-proprio-corpo-morre-na-tunisia/ (2013)

Em pouco menos de um mês após a queda do ditador da Tunísia, Hosni Mubarak, que

se encontrava no poder do Egito a mais de 30 anos, deixou o cargo em função de revoltas

populares  incitadas  pela  revolução  de  jasmim,  em  um  movimento  que  ficou  conhecido

Revolução de  Lótus  (PENA,  2013b).  E assim se sucederam diversos  protestos  de caráter

semelhante em países vizinhos, como a Líbia (que também logrou êxito em derrubar o ditador

Muamar Kadhafi), Bahrein, Argélia, Marrocos, Iêmen, Jordânia, Omã e Síria – que acabou

por se tornar o conflito mais sangrento dentre os demais, tendo se estendido até os dias atuais

e  ficando caracterizado  pela  comunidade  internacional  como uma Guerra  Civil,  que  será

tratada à parte nesta dissertação (PENA, 2013a).

Esses movimentos, além de caracterizarem a histórica instabilidade regional, denotam

ainda os interesses de potências regionais e globais na região, haja vista a possibilidade de

incitarem mais  movimentos  insurrecionais  (como no  caso  do  Irã)  ou,  ainda,  de  alterar  o

equilíbrio no controle das regiões petrolíferas, que é exercido por potências globais através de

alianças políticas com países da região.

3.3.6 Síria

A Síria  vive,  atualmente,  uma Guerra  Civil,  que  embora  tenha  se  iniciado  com a

primavera árabe em janeiro de 2011 (ARAÚJO, 2013), evoluiu muito a partir de então e se

tornou muito mais complexa, envolvendo várias partes além do governo estabelecido e dos

rebeldes (MERELES, 2016). O regime ditatorial sírio, controlado pela família Assad, iniciou-

se em 1962,  quando foram suspendidas medidas  de  proteção  para  os  cidadãos  nacionais,

previstas até a constituição anterior. A partir de então, o ditador Hafez al-Assad manteve-se no
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poder por três décadas, passando-o para seu filho, Bashar al-Assad, no ano 2000, o qual se

encontra no poder até os dias atuais (ARAÚJO, 2013).

O estopim da revolução naquele país foi a prisão de um grupo de crianças, que havia

pichado críticas ao governo. A partir de então, manifestantes começaram a pegar em armas e

expulsar as tropas do governo de suas regiões (MERELES, 2016). Contudo, a guerra começou

a se intensificar no segundo semestre de 2011, quando as tropas rebeldes se reuniram em uma

única organização,  batizada pelo nome de Conselho Nacional  da Síria  (ARAÚJO, 2013).

Aproveitando-se do vácuo de poder gerado na região pelo conflito, o grupo terrorista Estado

Islâmico  (EI)  conquistou  vastos  territórios  dentro da  Síria,  enfrentado  tropas  governistas,

rebeldes  e  até  mesmo  outros  grupos  terroristas,  fazendo  uma  “guerra  dentro  da  guerra”

(MERELES, 2016).

Existem,  ainda,  os  Curdos,  que  são  um  povo  sem  um  território  reconhecido

internacionalmente. Eles habitam diversos países, além do norte da Síria. Com o estopim da

guerra civil, eles formaram uma milícia na Síria, cuja finalidade é defender as regiões onde

habitam. Ainda segundo Mereles (2016), estes se tornaram bastante úteis para o regime de

Assad,  uma  vez  que  se  opõem  aos  rebeldes  moderados  (grupos  sunitas  não  adeptos  ao

radicalismo islâmico) e também aos terroristas do Estado Islâmico.

Figura 7 – Cidade de Aleppo, na Síria, durante a Guerra Civil
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Fonte: https://nyti.ms/20tAMXl (2013)

Além de  todas as  pares envolvidas  citadas,  nações  vizinhas,  potências  regionais  e

globais atuam, direta ou indiretamente, no conflito. Os principais envolvidos são os Estados

Unidos e a Rússia. Embora ambos desejem o fim do Estado Islâmico, os Estados Unidos

almejam  também  o  fim  do  regime  de  Assad,  por  o  considerarem  não-democrático  e

prejudicial ao povo sírio, enquanto a Rússia acredita no poder de Assad e o apoia (MERELES,

2016).  Ambos  os  países  lançaram ofensivas  aéreas  contra  o  Estado  Islâmico,  embora  os

americanos tenham procurado evitar ataques que favoreçam tropas do governo de Assad, o

que não foi preconizado pelos russos. Além do apoio russo, o regime de Assad conta com o

apoio do Irã e do grupo libanês Hezbollah (citado anteriormente nessa dissertação). Juntos,

formam um “eixo

Xiita”, que se opõe a Israel e disputa a hegemonia regional com países sunitas, liderados pela

Arábia Saudita (MERELES, 2016).

A mesma  autora  ressalta,  por  fim,  a  importância  do  apoio  desses  países  para  a

sobrevivência do governo Assad dentro da situação caótica que seu país vive. 

Analisando  os  diversos  conflitos  que  assolaram  a  região  nesse  período,  pôde-se

perceber como o fator político foi um fator de extrema importância nos atentados ocorridos

durante  o  século  XX.  Os  autores  Moraes,  Nasser  e  Souza  (2014,  p.  66)  reafirmam essa

sentença, afirmando o fator político como determinante para a motivação da maior parte dos

grupos terroristas que atuaram nesses período.

Vê-se ainda, nesse capítulo, como a reunião dos diversos fatores que tornavam aquela

região  tão  volátil  após  a  Primeira  e  a  Segunda  Guerra  Mundial  foram capazes  de  gerar

tamanha destruição em um período tão curto de tempo, inferior a um século. Desde a queda

do Império Otomano, o oriente médio vive um período de caos e decadência,  afligindo a

maior parte da população que ali habita. Esse período turbulento foi o motivo, como já fora

citado, do surgimento de vários grupos terroristas naquela região, os quais são o principal

objetivo de estudo deste capítulo, e serão tratados no próximo item.

3.4 A ascensão do terror jihadista: Al-Qaeda e Estado Islâmico

Como se vê, a situação caótica que aflige o Oriente Médio desde o início do século

XX foi capaz de gerar diversos conflitos, que por sua vez geraram diversos grupos armados,

de  maior  ou  menor  expressão  e  interesses  diversos,  muito  ligados  a  questões  religiosas,
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políticas  e  étnicas,  possuindo um poder de atuação que se estende  para além dos limites

regionais.

Ao abordar as características do terrorismo recente, os autores Moraes, Nasser e Souza

(2014, p. 66) procuraram diferenciar os atentados ocorridos após o 11 de Setembro daqueles

ocorridos no século XX, ressaltando a importância do aspecto religioso em relação ao aspecto

político,  que era o fator determinante ao conceituar-se o  terrorismo do século XX, muito

ligado a grupos marxistas ou de libertação nacional (como no caso da Palestina, vide item

3.3.3). Para tanto, atribuíram aos atentados recentes a alcunha de “novo terrorismo”.

 Dentre os  grupos terroristas  ligados ao conceito  de “novo terrorismo”, dois  deles

foram responsáveis pela maior parte dos atentados ocorridos em países ocidentais: a Al-Qaeda

e o Estado Islâmico (NORTE, 2015), cujos históricos são os seguintes:

a)  Al-Qaeda:  Do  árabe: ,القاعــدة   que  pode  ser  traduzido  como  “A base”  ou  “A

fundação”, é um organismo terrorista seguidor dos ideários islâmicos fundamentalistas e que

surgiu na década de 80 no Afeganistão.  Ironicamente,  àquela época, essa organização foi

criada e financiada pelo governo norte-americano, com a finalidade de se contrapor a invasão

soviética naquele país, que lá almejava implantar um regime comunista. Após esse período, a

organização passou a ser comandada por Osama Bin Laden. Proveniente de uma família rica,

ele  radicalizou  os  rumos  da  organização,  rompendo  as  relações  com  o  governo  norte-

americano após a invasão dos Estados Unidos na Arábia Saudita, por ocasião da Guerra do

Iraque (SANTANA, 2011).

Durante  essa  invasão,  Osama  Bin  Laden  pois  exilado  da  Arábia  Saudita,  o  que

motivou  o  início  dos  ataques  terroristas  contra  os  EUA.  Em  1998,  a  Al-Qaeda

responsabilizou-se por atentados contra duas embaixadas americanas na África Oriental, que

vitimaram 224 pessoas. Em 2001, o grupo lançou os famosos atentados de 11 de Setembro,

em solo americano, que motivaram o início da campanha de “Guerra ao Terror” pelo governo

Bush (SANTANA, 2011).

Após a morte do seu líder por um ataque norte-americano em 2011, alguns estudiosos

e autoridades internacionais, como por exemplo por exemplo o ditador sírio Bashar al-Assad

passaram a  questionar  a  existência  dessa  organização,  acreditando ter  essa  se  extinguido

quando seu líder foi morto. Contudo, pesquisadores da CIA (Agência Central de Inteligência

norte-americana) creem que, ainda hoje, células isoladas ainda atuem sob esse nome, mesmo

que não possuam uma ligação direta com o grupo original de Osama Bin Laden (SANTANA,
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2011).

b) Estado Islâmico: Segundo Fernandes (2014), a história da criação desse grupo está

ligada a projetos da Al-Qaeda para a Síria e para o Iraque, após a guerra ocorrida naquele país

deflagrada pela guerra ao terror (vide item 3.3.4). Nesse contexto, surgiu na região do Levante

(fronteira entre Iraque e Síria) um braço da Al-Qaeda, que era conhecido pelo nome ISIS –

sigla em inglês para Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Contudo, não muito depois, o ISIS

se tornou independente da organização de Bin Laden, proclamando, a 29 de Junho de 2014,

um  califado,  que  segundo  a  definição  do  próprio  autor,  é  “um regime  político-religioso

orientado pela lei islâmica Sharia e preceitos corânicos”. Este califado, cujo califa era o líder

organização  terrorista  –  Abu  Bakr  al-Baghdadi,  ocupou  grandes  porções  de  territórios

pretencentes aos dois países, reivindicando-os para si.

Figura 8 – Militantes do Estado Islâmico

Fonte: http://glo.bo/1vhTKF3 (2014)

Atualmente,  o grupo se encontra  em conflito  com diversas  partes  em um situação

complexa, sofrendo constantes bombardeios por partes de tropas ocidentais e enfrentando, em

solo, tropas sírias, iraquianas, egípcias, jordanianas e curdas (vide item 3.3.6), embora nem

por  isso tenha  aberto  mão da utilização de atentados  terroristas,  especialmente  em países

ocidentais.

 Esses  grupos  são,  por  definição,  capazes  de  levar  risco  a  população  em alcance

global,  como se pôde perceber pelos diversos atentados ocorridos recentemente em várias

partes  do mundo,  cujas  autorias  foram creditadas,  em sua ampla maioria,  a  esses grupos

terroristas.
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Dentre esses diversos ataques, podem ser assimiladas algumas características comuns

que os definem. Por mais que não exista um consenso geral acerca do conceito de terrorismo

–  como já  foi  abordado  na  revisão  de  literatura,  Moraes,  Nasser  e  Souza  (2014,  p.  66)

conceituam  duas  características  como  predominantes  naquilo  que  chamam  de  “novo

terrorismo”: A motivação religiosa cada vez mais intensa e a determinação em provocar danos

catastróficos.

Analisando o que foi  afirmado por esses autores,  pode-se inferir  que esses grupos

terroristas,  embora  possuam  características  distintas  entre  si,  utilizam-se  de  atentados

terroristas com características semelhantes para promover seus ideais. Ao referir-se as táticas

utilizadas pela organização terrorista Al-Qaeda, Amorim (2008, p. 99) cita:

a) O emprego de terroristas suicidas, naquilo que caracterizou como “Operações de

Martírio”;

b) A escolha detalhada dos alvos, a fim de maximizar o impacto causado pelo ataque,

seja pelo simbolismo do alvo ou pela funcionalidade do mesmo para a população inimiga e;

c) A capacidade de inovar, utilizando métodos engenhosos para atingir alvos difíceis,

como por exemplo a utilização de aviões comerciais como mísseis teleguiados, nos atentados

de 11 de Setembro.

Figura 09 – Avião colide com o World Trade Center, durante os atentados de 11 de Setembro

Fonte: http://veja.abril.com.br/mundo/atentados-de-11-de-setembro-completam-15-anos/ (2016)

Por sua vez, Fernandes (2014) demonstra que, apesar de também realizarem atentados

em países ocidentais, os quais são considerados por eles como “um reduto da degenerescência

moral e da decadência religiosa”, os terroristas do EI são considerados ainda mais radicais que
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aqueles  da  Al-Qaeda,  sendo  uma  de  suas  principais  características  as  atrocidades  que

cometem  em áreas  sob  seu  domínio,  estando  ações  como  mutilações  genitais,  estupros,

decapitações, crucificações e fuzilamentos em massa entre as ações realizadas por membros

desse grupo.

Figura 10 – Estado Islâmico queima prisioneiros ainda vivos

Fonte: http://extra.globo.com/noticias/mundo/estado-islamico-acorrenta-queima-prisioneiros-no-iraque-

17356457.html (2015)

Norte (2015) também ressalta diferenças entre os dois grupos, dando especial ênfase a

visibilidade do Estado Islâmico, em comparação com a Al-Qaeda, dando como exemplo seus

líderes. Enquanto Ayman Zawahiri, líder da Al-Qaeda, vive escondido nas montanhas entre o

Paquistão e o Afeganistão sob risco constante de ser visto por um drone norte-americano, al-

Baghdadi é um verdadeiro comandante em campo de batalha.

3.5 Conclusão Parcial

Ao  concluírem-se  os  objetivos  pressupostos  para  esse  capítulo,  percebe-se  a

necessidade  de  qualquer  estado  soberano  ocidental  de  estudar,  entender  e  transmitir

conhecimentos acerca desses grupos para suas forças de defesa, a fim de garantir a segurança
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de seus cidadãos, dentro da noção de contrato social de Rousseau.                      

            Ao estudarem-se as origens e as motivações desses grupos, dentro do contexto sofrido

que vive o Oriente Médio, nota-se que essa ameaça terrorista é constante, forte e incapaz de

dissipar-se em um curto período de tempo.

Tendo em vista a preferência desses grupos em orquestrar ações com o máximo de

espetaculosidade, atingindo o maior número possível de vítimas com o mínimo de esforço,

pode-se caracterizar  os Jogos Olímpicos e  Paralímpicos do Rio de Janeiro como um alvo

plenamente compensador para suas ações, uma vez que reúne a quase totalidade das nações

do  globo  –  especialmente  as  ocidentais,  em  uma  única  cidade  sob  um grande  clima  de

confraternização.

Assim, foi dever das forças de segurança que lá atuaram, em especial aquelas que são

o foco dessa dissertação, estarem nas melhores condições possíveis de fazer frente a essa

ameaça.
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4 O PELOTÃO DE FUZILEIROS NAS OLIMÍPIADAS

 O quarto capítulo desta  dissertação tem a finalidade de apresentar  e compreender

como se deu a participação dos Pelotões de Fuzileiros de Infantaria da Força Terrestre na

segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Para tanto, se faz

necessário entender: As características dos mais variados tipos de Pelotões de Fuzileiros que

atuaram nesse evento; o adestramento dessas frações, não somente em sua formação básica

como também na preparação específica para os jogos; a visão geral do esquema de segurança

orquestrado para as olimpíadas e; os princípios legais que norteiam as Forças Armadas nesse

tipo de ação, tão distinto do combate convencional para o qual estas frações são preparadas.

Entendendo como se deu essa participação, pode-se avaliar como esta foi preparada

nos aspectos a que este trabalho se propõe a averiguar, contrapondo a preparação e o emprego

dessas tropas com as características dos ataques terroristas trabalhadas no capítulo anterior.

4.1 Características

O Pelotão de Fuzileiros, segundo o manual C 7-10/1 PELOTÃO DE FUZLIEIROS

(BRASIL, 2009), possui efetivo e meios que variam de acordo com a natureza da tropa e/ou o

meio em que se encontra. Entre as tropas de Infantaria que participaram da segurança dos

Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, encontravam-se Batalhões de Infantaria da

4ª  Brigada de Infantaria Leve/Montanha – 4ª  Bda Inf  L/Mth,  da 9ª  Brigada de Infantaria

Motorizada (Escola) – 9ª Bda Inf Mtz (Es), da 12ª Brigada de Infantaria Leve (Aeromóvel) –

12ª Bda Inf L (Amv) e da Brigada de Infantaria Paraquedista – Bda Inf Pqdt. Cada uma dessas

tropas possui características peculiares que merecem destaque, a fim de permitir uma melhor

compreensão de como se deu seu preparo para o evento.

As tropas que mais se assemelham a uma tropa puramente convencional são as tropas

da 9ª Bda Inf Mtz (Es), que tem por finalidade, dentre outras, “apoiar os estabelecimentos de

ensino  do  Exército  Brasileiro,  por  meio  de  demonstrações  que  imitam  o  combate  real,

contribuindo para a formação e o aperfeiçoamento de oficiais e praças” (BRASIL, 2005), de

forma que seus quadros são os que mais se assemelham, tanto em organização quanto em

preparo, a uma tropa convencional como a prevista nos manuais de instrução.
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As tropas da Bda Inf Pqdt e da 12ª Bda Inf L (Amv) possuem a especial peculiaridade

de serem aerotransportadas, a primeira por aeronaves de asa fixa e a segunda por aeronaves de

asa rotativa. Essas tropas possuem, portanto, a capacidade – e a missão de se desdobrarem

rapidamente  em qualquer  ponto  do  território  nacional,  possuindo  um  adestramento  mais

intenso, especialmente em situações de não-guerra, e possuindo, ainda, uma maior experiência

em missões de segurança de grandes eventos, tendo sido empregadas anteriormente na Copa

do Mundo FIFA de 2014, dentre outros eventos (BRASIL, 2016b).

Por fim, as tropas da 4ª Bda Inf L/Mth são as tropas especialistas em operações no

ambiente de montanha da Força Terrestre.  Além dessa peculiaridade,  se caracterizam por

serem tropas de infantaria leve, possuindo assim boa mobilidade e versatilidade, adequadas a

missão que se apresenta (BRASIL, 2014c). 

4.2 Visão geral da Operação

Para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, a cidade foi

dividida em quatro setores – vide imagem abaixo, cada um com um Comando de Defesa

Setorial  (CDS)  próprio,  responsável  pela  segurança  daquele  setor  específico  (PORTAL

BRASIL,  2014).  São  eles:  Barra  da  Tijuca,  que  recebeu  a  maior  parte  das  instalações,

incluindo o Parque Olímpico do Rio, principal local de disputas, com mais de 20 modalidades

disputadas em seu interior; Maracanã, que além do estádio de mesmo nome, conta com o

Estádio João Havelange, onde foram realizadas as competições de atletismo, o Maracanãzinho

(vôlei), o Sambódromo (Tiro com arco e maratona) e o Estádio de São Januário (Futebol de

7); Copacabana, onde foram realizados os esportes de praia, numa região que engloba ainda a

Marina da Glória, o Parque do Flamengo e a Lagoa Rodrigo de Freitas; por fim, a região de

Deodoro (CDS Deodoro), onde se destacou a presença de militares das Forças Armadas na

realização da segurança (DELMAZO, 2015).  Somados a essas quatro zonas, outras quatro

cidades (Belo Horizonte, Brasília, Salvador e São Paulo) apoiaram as competições de futebol.

Segundo dados do Portal Brasil 2016, para realizar a segurança desse evento, foram

empregados mais de 85 mil profissionais, dentre os quais cerca de 38 mil são das Forças

Armadas, que foram responsáveis pelas ações de defesa não somente na cidade do Rio de

Janeiro  como também nas  cidades  que  abrigaram as  competições  de  futebol.  A principal

atribução do Exército se deu na área externa aos locais de competição, ficando a segurança

interna a cargo de órgãoes de Segurança Pública, especialmente da Força Nacional e Agentes

Penintenciários.
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 A parte de prevenção ao terrorismo ficou em grande parte sob o jugo da Agência

Brasileira  de  Inteligência  (Abin).  O representante  da  mesma,  Saulo  Moura,  afirmou  que,

embora o combate ao terrorismo seja uma ação perene do Estado Brasileiro, essa ação ganhou

um reforço para os jogos.  A agência foi responsável por entregar dezenas de relatórios de

avalição de risco, levantando vulnerabilidades de instalações, delegações e eventos.

Nesse  mesmo  aspecto,  destacou-se  a  criação  de  um  Centro  Integrado  de

Enfrentamento ao Terrorismo, com representantes do Ministério da Defesa, da Abin, da Sesge

(Secretaria de Segurança para Grandes Eventos) e da Polícia Federal, cuja missão foi a de

estabelecer os protocolos reguladores de ações e funções de acordo com cada incidente.

Figura 11 – Setores dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro

Fonte: maps.google.com (2017)

4.3 Adestramento 

Segundo  dados  do  Plano  de  Instrução  Militar  fornecido  pelo  COTER  (BRASIL,

2016a), a Capacitação Técnica e Tática do Efetivo Profissional passou, naquele ano, a ser

priorizada sobre a formação do Efetivo Variável (EV). Em outras palavras, a diretriz era de

focar-se na instrução dos quadros efetivos do Corpo de Tropa, paralelamente aos períodos de

instrução individual da formação da reserva mobilizável (recrutas). De maneira semelhante

aos períodos de instrução individual, essa capacitação também é dividida em dois períodos,

culminando no período de Adestramento Básico da Fração (PAB). Uma diretriz estabelecida

pela COTER é de que essa capacitação do Efetivo Profissional (CTTEP) “seja a atividade

mais importante da Instrução Militar da OM” (BRASIL, 2016a, p. 4-1).
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O mesmo documento  fornece  objetivos  a  serem atingidos  em cada  período  dessa

capacitação, dentre os quais é possível destacar alguns que se mostram interessantes frente as

capacidades avaliadas nessa dissertação (BRASIL, 2016a, p. 4-7):

a) Aprimorar a capacidade de atuar em Operações de Não-Guerra, particularmente, em

Op GLO e contra Forças adversas, enquadrados em SU ou Pel/Seç;

b)  Aprimorar  a  capacidade  de  participar  de  Operações  de  Apoio  aos  Órgãos  do

Governo e em situações de calamidade pública;

c)  Capacitar-se  a  combater  em  situações  de  Guerra  no  seu  Amplo  Espectro,

enquadrados  nas  diversas  frações  da  OM,  exercendo  funções  compatíveis  com  suas

habilitações e graus hierárquicos; e

d) Aprimorar a capacidade de constituir uma Força de Emprego Imediato da OM.

O mesmo PIM prevê, ainda, uma preparação específica para os Jogos Olímpicos do

Rio, que seguiu Diretrizes de Planejamento e Preparação específicas do COTER (BRASIL,

2016a,  p.  5-3).  Além disso,  ele  destaca  assuntos  os  quais,  segundo o  mesmo,  “merecem

destaque”. Além de temas relativos às Operações em Ambiente Urbano e às Operações de

Garantia da Lei e da Ordem – Policiamento Ostensivo, Operações de Controle de Distúrbios,

Investimento sobre Área Urbana, entre outros, destaca-se o assunto “Percepção da ameaça

Terrorista”, de interesse comum a todas as áreas de segurança nos Jogos Olímpicos. 

O Estágio de Percepção da Ameaça Terrorista (EPAT), dentre as várias instruções que

foram ministradas na preparação específica para os Jogos Olímpicos, constantes no Plano de

Instrução  Militar/2016,  é  a  que  mais  se  assemelha  ao  que  é  proposto  por  esse  trabalho.

Regulado pela 1ª DE, conforme documento anexo, sob coordenação do CDS Deodoro, visava

formar instrutores no âmbito das OM empregadas na segurança dos Jogos Olímpicos, além de

diversos outros órgãos civis e de segurança pública, ficando estes instrutores responsáveis por

replicar o assunto em suas unidades/órgãos.

Segundo a Ordem de Instrução expedida pela 1ª DE para o referido estágio, que teve

duração de um dia, foram ministradas as seguintes palestras:

a)  Terrorismo  Contemporâneo  e  suas  Implicações  para  os  Jogos  Olímpicos  e

Paralímpicos Rio 2016;

b) Organizações Terroristas;

c) Radicalização e Lobo Solitário;
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d) Percepção de uma Ameaça Terrorista;

e) Identificação de Ameaça Química, Biológica. Radiológica ou Nuclear (QBRN);

f) Identificação de Ameaça de Artefato Explosivo – Conduta ao receber denúncia ou

ameaça – Controle de área vistoriada;

g) Estudo de Caso: Atentado em Paris 2015.

Após a realização do estágio, as OM, a nível Brigada, adestraram-se para esse tipo de

atividade,  estabelecendo  procedimentos  para  Apoio  as  Operações  Contraterror,  onde

padronizaram suas ações mediante atentados do gênero.

Para fins de exemplificação, cita-se o Procedimento Operacional Padrão (POP) da 9ª

Bda Inf Mtz para apoio às Ações Contraterror (vide Anexo “C”), que estabelece em detalhes o

cada elemento em contato deve executar,  desde as pequenas frações (Grupo de Combate,

Pelotão e Companhia) até o alto comando da Brigada, frisando a seguinte sequência de ações

(dentre outras medidas):

a) A tropa em contato (nível GC/Pelotão) isola a área, realiza as primeiras medidas de

socorro e informa o escalão superior e, ainda, estabelece um Posto de Comando no local do

Incidente (PCI);

b) Os elementos mais antigos na área do ocorrido (Pelotão/Companhia) assumem o

comando do  PCI e  reforçam,  com suas  tropas,  a  segurança  do local  e  o  atendimento  às

vítimas;

c) O Comando da Brigada aciona o CDS e aciona, caso ainda não tenha sido feito:

SAMU,  Corpo  de  Bombeiros,  Defesa  Civil,  Polícia  Militar,  CET-Rio,  Elementos

Especializados Contraterror e DQBRN. 

Por fim, nota-se que as capacidades a serem atingidas pelo referido estágio mostram-

se necessárias, compondo requisitos mínimos para as tropas que atuaram na segurança dos

Jogos  Olímpicos  do  Rio  de  Janeiro  e  condizentes  com  as  características  do  terrorismo

moderno  citadas  ao  longo  dessa  dissertação.  Contudo,  para  aferir  se  estas  por  si  só  são

suficientes,  é  mister  compará-las  com outros  dados  aferidos  durante  essa  pesquisa  –  em

especial com a Pesquisa de Opinião citada nos referenciais metodológicos, o que será feito no

próximo capítulo.

4.4 Princípios Legais
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Segundo o Manual de Campanha do Exército Brasileiro para as Operações de Garantia

da Lei e da Ordem – C 85-1 (BRASIL, 2010, p. 1-1), a base legal que permite às Forças

Armadas atuar em Operações de apoio à Órgãos Governamentais, como nos Jogos Olímpicos,

se encontra no caput do Artigo 144 da Constituição Federal de 1988: “As Forças Armadas (...)

destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de

qualquer destes, da lei e da ordem” (BRASIL, 1988, grifo nosso). 

A partir  dessa  base  legal,  surgiram  diversos  documentos  jurídicos  que  amparam

legalmente o emprego da força e fixam diretrizes para tal, são eles:

a) Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar

Nº 117, de 2 de setembro de 2004 (dispõe sobre as normas gerais  para a organização,  o

preparo e o emprego das Forças Armadas);

b)  Lei  Nº  11473,  de  10  de maio de 2007 (dispõe  sobre  cooperação federativa no

âmbito da Segurança Pública e revoga a Lei Nº 10.27, de 02 de setembro de 2004).

c) Lei Nº 10.683, de 28 de maio de 2003 (dispõe sobre a organização da Presidência da

República e dos Ministérios);

d) Decreto Nº 5.484, de 30 de junho de 2005 (Política de Defesa Nacional);

e) Decreto Nº 3.897, de 24 de agosto de 2001 (fixa as diretrizes para o emprego das

Forças Armadas na garantia da lei e da ordem); e

f)  Portaria  Nº  578/SPEAI/MD,  de  27  de  dezembro  de  2007  (aprova  a  Estratégia

Militar de Defesa);

g) Doutrina Militar de Defesa.

Dentre essas normas, que descrevem os mais variados aspectos acerca das Operações

de Garantia da Lei e da Ordem, o Decreto Nº 3.897/01, que se encontra anexo a este trabalho,

é o que possui a finalidade primordial de estabelecer as diretrizes de emprego das FFAA nas

Operações  de GLO, estabelecendo os  fundamentos  jurídicos  a  esse  tipo  de cooperação e

descrevendo suas características nesse aspecto. Dentre elas, cabe destacar (BRASIL, 2001):

a) A decisão de empregar as Forças Armadas em Operações GLO é de competência

exclusiva do Presidente da República (Art. 2º, caput);

b)  As  FFAA são  empregadas  nessa  hipótese,  uma  vez  esgotados  os  instrumentos

incumbidos de tal pelo Art. 144 da CF (Elementos de Segurança Pública),  desenvolvendo

ações que se incluem, normalmente, na competência das Polícias Militares – Policiamento
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ostensivo, de natureza tanto preventiva como repressiva. (Art. 3º, caput);

c) Consideram-se esgotados os instrumentos previstos no Art. 144 da CF quando estes,

em  determinado  momento,  mostram-se  indisponíveis,  inexistentes  ou  insuficientes  ao

desempenho regular de sua missão. (Art. 3º, Parágrafo Único)

d) Além da hipótese de esgotamento prevista no Art. 3º, o emprego das FFAA nas

Operações de GLO pode-se dar em outras situações onde seja presumível a perturbação da

ordem, como eventos oficiais ou públicos – especialmente aqueles onde ocorre a participação

de chefes de estado, e à realização de pleitos eleitorais, se solicitado. O emprego das Forças

Armadas  deve  ocorrer  em  um  período  limitado  e  pré-estipulado  de  tempo,  em  área

previamente definida e ter menor duração de tempo possível. (Art. 5º, caput)

Cabe ressaltar que,  na década recente,  as Forças Armadas têm sido cada vez mais

empregadas em ações desse gênero,  não somente na segurança de eventos diversos como

também em situações  onde  as  Forças  de  Segurança  Pública  se  mostravam,  por  diversos

motivos, ineficazes de cumprir sua missão constitucional. Como exemplo, podem-se citar as

Operações São Francisco e Arcanjo, no Rio de Janeiro, as greves das Polícias Militares do

Espírito Santo,  Bahia e  Maranhão e a  crise dos sistemas prisionais de diversos  estados –

Amazonas,  Roraima  e  Maranhão,  entre  outros.  Dessa  forma,  apesar  de  ser  uma  missão

conceitualmente  subsidiária  das  Forças  Armadas  –  especialmente  da  Força  Terrestre,  as

Operações de Apoio a Órgãos Governamentais, especialmente o GLO, tem sido uma forma de

emprego bastante comum, que por si  só  garante  uma boa capacidade de adestramento às

tropas.
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5 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS

Uma vez concluídos os capítulos anteriores, que trataram paralelamente do terrorismo

moderno e dos pelotões de fuzileiros nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro,  somados à

pesquisa de opinião realizada, chegou-se aos seguintes resultados:

5.1 Resultados

Para  atingir  os  resultados  aqui  expostos,  foram utilizadas  três  vertentes  de  fontes,

conforme estipulado nos referenciais metodológicos:  Dois  eminentemente  bibliográficos  –

Terrorismo  moderno  e  as  frações  de  Infantaria  nos  Jogos  Olímpicos,  e  uma  pesquisa  de

campo, que tratou do preparo das frações para participar dos jogos nos assuntos pertinentes ao

terrorismo moderno, fazendo uma intermedição entre os dois referenciais bibliográficos.

O primeiro resultado de destaque foi a relevância do terrorismo moderno no cenário

mundial, como se pôde ver pelos diversos atentados realizados em diversas nações – em sua

maioria Ocidentais, nos anos recentes, conforme visto no Capítulo 3. Ficaram evidenciadas

naquele capítulo características peculiares àquele tipo de ação, por exemplo,  o emprego de

terroristas suicidas, a escolha detalhada dos alvos, a fim de maximizar o impacto causado pelo

ataque (AMORIM, 2008),  o  desprezo, por  parte  das organizações terroristas,  pela  cultura

ocidental (FERNANDES, 2014) e a objetivação de causar o máximo de impacto psicológico

na  população  civil  (CORSI;  PEYRÚ  apud  SÁ;  WERLANG,  2006).  Assim  sendo,  se

reafirmou ali a importância das frações alvo dessa pesquisa em compreender as características

de um ataque terrorista e estar em condições de fazer frente a mesma.

Outro  fator  importante  revelado,  especificamente  no  capítulo  4,  é  de  que  a  Força

Terrestre já possui um histórico de emprego, não somente em Operações de Garantia da Lei e

da  Ordem como um todo,  como também na  realização  da  segurança  de  grandes eventos

(BRASIL, 2014c), tendo sido alguns desses dentro do espaço de tempo onde o terrorismo
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internacional de que trata esse trabalho já se encontrava em voga, tornando-se presumível que

as Forças Armadas já tenham alguma experiência com a segurança ostensiva voltada para

ações terroristas.

Importante,  ainda,  destacar a grande variedade de fontes para os dados obtidos  na

pesquisa bibliográfica, abrangendo não somente manuais e documentos internos à Força ou ao

Ministério da Defesa como também artigos científicos nacionais e internacionais, artigos de

revistas (científicas ou não) de diversos países, livros didáticos, trabalhos de conclusão de

curso,  teses  de  mestrado  e  doutorado,  perfazendo  um total  de  mais  de  cinquenta  fontes

bibliográficas, dos mais diversos assuntos, o que constitui uma base sólida aos conceitos aqui

descritos.

Por  fim,  a  pesquisa  de  opinião  enviada  às  frações  que  participaram  dos  Jogos

Olímpicos  do  Rio  de  Janeiro  levantou  dados  relevantes  sobre  como  a  tropa  percebeu  o

aprendizado a elas ministrado na preparação para os Jogos – especificamente no Estágio de

Percepção da Ameaça Terrorista (EPAT), conforme o item 4.3. Os dados levantados foram os

seguintes: 

Questão 01 - O senhor se considera a par do que ocorre recentemente no mundo sobre

Terrorismo?

Questão  02  -  O  senhor  conversa  com  seu  pelotão  sobre  esse  assunto?  Com que

frequência?  



50

Questão 03 - Durante o adestramento básico de sua fração (considere também as fases

de Instrução Individual), foram ministradas instruções voltadas para o assunto ‘Terrorismo’?

Questão  04  –  O  senhor  considera  importante  que  sua  fração  esteja  a  par  dos

acontecimentos recentes no mundo sobre Terrorismo e que conheça as características desse

tipo de ação? Explique de maneira sucinta.

Respostas:

1) Sim. Hoje estamos vivendo em um mundo com diversas organizações terroristas, e

nunca  se  sabe  o  que  pode  acontecer  e  nem quando  irá  acontecer,  portanto  é  importante

principalmente para nós militares saber o que anda acontecendo na situação mundial.

2) Sim. Tropa tem que ter conhecimento sobre um possível inimigo que irá combater.
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3) Sim. Para saber tomar as decisões corretas nas horas certas.

4) Sim, pois nós militares do Exército devemos estar a todo tempo, preparados para

qualquer missão.

5) Sim, pois é importantíssimo conhecer as características do inimigo para que ele seja

combatido.

6)  Sim,  pois  temos que saber  como lidar  caso ocorra  algum evento de terrorismo

dentro da nossa zona de ação.

7) Sim.

8) Sim. Embora o Brasil não tenha registro de terrorismo atualmente. O EI ou qualquer

outro grupo utilizam o princípio da oportunidade. Logo, se puderem, vão atuar, com certeza

tentaram atuar  nas  Olimpíadas,  mas  as  ações  preventivas  e  a  Inteligência  das  Forças  de

Segurança Pública e das Forças Armadas foram eficientes e não deixaram planos terroristas se

efetivarem no território nacional.

9) Sim. Pela forma de como o assunto vem se tornando cada vez maior no mundo.

10) Sim. Eles têm conhecimento geral e pouco profundo sobre os fatos ocorridos no

corrente ano.

11) Sim, pois no mundo globalizado, o terrorismo pode acontecer em qualquer parte,

inclusive no Brasil. Por isso temos que estar preparados!

12) Sim, visto que todos são suscetíveis a ataques em operações reais e possuindo esse

conhecimento, podem se precaver em situações parecidas.

13) Sim. Os homens devem ter consciência do que podemos enfrentar.

14) Sim. É fundamental para que haja uma preparação baseada nas características de

atuação de cada grupo terrorista.

15) Sim, pois existe perigo iminente, devido a possível atuação de grupos terroristas

no Brasil.

Questão  05  -  Durante  a  preparação  específica  para  os  eventos,  sua  tropa  recebeu

instruções sobre esse assunto?
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Questão 06 - O senhor considera que sua fração, após a preparação para os eventos,

saberia agir em caso de um atentado terrorista? 

        

Questão 07 – O senhor considera que o preparo específico de sua fração para os Jogos

Olímpicos  e  Paralímpicos  foi  essencial  para  que  o  Pelotão  pudesse  cumprir  a  missão de

maneira eficaz? Explique suas razões de maneira sucinta.

Respostas:

1)  A preparação para  os  Jogos  foi  gradativa  e  diferenciada,  justamente  devido ao

assunto Ameaça Terrorista, que teve um foco maior do que em outras missões.

2) Sim.

3) Sim, houveram bastante instruções preliminares a fim de nivelar todas as tropas

sobre esses conhecimentos.

4) Sim, pois foram ministradas palestras e instruções necessárias para tal cumprimento

de missão.

5) Sim.

6)  Sim,  antes  que  o  evento  acontecesse  tivemos  diversas  instruções  que  nos

capacitaram para atuar nos jogos olímpicos.
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7) Sim.

8) Sim. Utilizamos o POP (Plano Operacional Padrão) emitido por nossa Brigada. Mas

o importante é saber que dentro de um pelotão ou mesmo GC, o pelotão deve ter 3 funções

permanentes. Ex: Pelotão – Caso as ações preventivas falharem, um GC (é escalado) para

socorrer  os feridos,  um GC (é escalado) para bloquear  as  entradas  e  saídas,  realizando a

segurança do local e um GC irá balizar todas as áreas (Área Morna que compreende área

quente  onde  explodiu  o  artefato,  área  de  mortos  e  área  de  feridos),  Instalar  o  Posto  de

Controle de Incidente (fora da área Morna), podendo ser inclusive a Vtr com um cone e a área

do Estacionamento que receberá as Vtr que realizarão a evacuação dos feridos.

9)  Sim,  pois  estava  ciente  de  que,  caso houvesse  emprego para  esse  caso,  estaria

pronto para prestar apoio.

10) Sim, por mais que os conhecimentos não tenham sido utilizados, a ameaça era

provável.  Essas instruções foram importantes para o adestramento da fração e,  ao fim do

período de instrução, manteve todo o pelotão em condições de agir e identificar as ameaças.

11) Certamente. O treinamento passou confiança e nos adestrou para a maioria dos

problemas que pudesse acontecer.

12) Sim, visto que com o treinamento os militares foram preparados para situações

adversas, no caso o terrorismo, e sendo assim os mesmos possuíam plenas condições de agir.

13) Não foi essencial porque a tropa já participou de diversas missões de segurança

similares. Foi apenas uma revisão dos conhecimentos.

14)  Sim.  Todas  as  atividades  que  foram  realizadas  no  Rio  de  Janeiro  foram

exaustivamente treinadas pelas frações.

15) Sim, pois nos permite padronizar ações para eventuais acontecimentos.

Responderam a pesquisa 15 oficiais subalternos e intermediários, sendo 6 (seis) da 12ª

Bda Inf L, 6 (quatro) da 9ª Bda Inf Mtz, 2 (dois) da Bda Inf Pqdt e 1 (um) da 4ª Bda Inf

L/Mth,  abrangendo  assim  todo  o  universo  (no  nível  brigada)  de  unidades  de  infantaria

presentes no evento.

 Embora o quantitaivo total não represente a totalidade do oficialato previsto para as

unidades citadas, abrangendo uma porcentagem da ordem de 20% desse universo, deve-se

ressaltar que nem todo o efetivo dessas unidades foi deslocado para a realização do evento,

haja vista  a  segurança  orgânica  dos aquartelamentos.  Assim,  o  percentual  de oficiais  que

responderam  ao  questionário  e,  especialmente,  a  uniformidade  das  respostas,  levam  a
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resultados bastante conclusivos.

5.2 Análise dos Dados

Diante  dos  dados  ora  apresentados,  pode-se  fazer  algumas  inferências.  Em  um

primeiro  momento,  a  hipótese  de  que  o  preparo  das  tropas,  nos  aspectos  relativos  ao

terrorismo moderno, foi adequada, parece se confirmar com algumas peculiaridades, as quais

cabem  aqui  demonstrar,  considerando  todas  as  evidências  encontradas  em  favor  e,  em

especial, as evidências encontradas em contrário.

Embora a preparação específica para os Jogos pareça se mostrar adequada, a formação

básica dos Efetivo Variável não encontra, no PIM, um embasamento em assuntos relativos ao

terrorismo.  No  entanto,  algumas  das  capacidades  previstas  para  a  CTTEP pelo  mesmo

documento  (BRASIL,  2016a,  p.  4-7),  encaixem-se  em  assuntos  pertinentes  ao  tipo  de

operação realizada nos jogos (Operações de Apoio a Órgãos Governamentais, especialmente

as Operações de GLO), sem destacar, aqui, assuntos relativos ao Terrorismo moderno.

Com base nisso, é plausível inferir que, nas tropas componentes da Força Terrestre que

não participaram do evento, não houve uma carga teórica ou prática suficiente de assuntos

pertinentes  a  essa  dissertação,  embora  não  se  possa  concluir  que  ela  não  ocorreu.

Considerando as características apresentadas do Terrorismo Moderno – em especial a surpresa

(vide capítulos 1 e 3.4), seria altamente desejável que tais tropas apresentem uma capacidade

de prontidão semelhante às requeridas pelas tropas estudadas, o que contribui para refutar, até

aqui, a hipótese “b)”.

No  entanto,  durante  o  questionário  apresentado  no  capítulo  anterior,  ao  serem

perguntados  sobre  como  se  encontrava  o  preparo  de  suas  frações  acerca  do  assunto

“Terrorismo Moderno” antes da realização de uma preparação específica para os Jogos, as

tropas em estudo afirmaram, em sua totalidade, que foram ministradas instruções – de graus

variados, acerca do assunto; que eles, enquanto comandantes de fração, se inteiravam sobre o

assunto com alguma regularidade e conversavam com seus homens sobre o assunto e, por fim;

que  consideravam importante que  suas  frações  conhecessem com alguma profundidade  o

assunto, por considerarem os grupos terroristas da atualidade um potencial inimigo para o

qual necessitam estarem preparados.

Esse conjunto de respostas  ajuda a  confirmar,  embora não  de maneira  conclusiva,

sobre a afirmação da hipótese “a)”, se opondo a relativa escassez encontrada no PIM acerca

do assunto para as tropas em geral. No entanto, como essa hipótese se refere apenas ao escopo
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apresentado, acaba-se por concluir que tal hipótese se confirma de maneira inconclusiva, haja

vista não haver uma referência documental às instruções que haveriam sido ministradas.

Ainda assim, a fim de demonstrar a hipótese de que a preparação específica das tropas

aqui estudadas para os Jogos foi suficiente, pode-se recorrer à sua fundamentação teórica,

prevista no PIM (BRASIL, 2016a, p. 5-3) e suas diretrizes subsequentes, que culminaram na

realização do EPAT (vide item 4.3). 

Os temas abordados nesse estágio, comparados as características apreendidas por este

trabalho  dos  ataques  terroristas  recentes,  podem  confirmar  ou  refutar  tal  suficiência.

Conforme visto no item 4.3 (pág. 40), os temas abordados no estágio foram os seguintes:

Terrorismo Contemporâneo e suas Implicações para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio

2016; Organizações Terroristas; Radicalização e Lobo Solitário; Percepção de uma Ameaça

Terrorista; Identificação de Ameaça Química, Biológica. Radiológica ou Nuclear (QBRN);

Identificação de Ameaça de Artefato Explosivo – Conduta ao receber denúncia ou ameaça –

Controle de área vistoriada; Estudo de Caso: Atentado em Paris 2015.

Os temas “Terrorismo Contemporâneo e suas Implicações para os Jogos Olímpicos e

Paralímpicos  Rio  2016”,  “Organizações  Terroristas”  e  “Radicalização  e  Lobo  Solitário”

fornecem uma fundamentação teórica muito semelhante às vistas tanto no Capítulo 3 desse

trabalho quanto na revisão de literatura, abordando as principais peculiaridades ali abordadas.

Os demais assuntos demonstram ser uma aplicação prática aos conceitos apresentados nos

temas anteriores, fornecendo aos discentes a capacidade de aplicar esses conhecimentos. Por

fim,  o  Estudo de Caso se mostrou bem colocado como uma possibilidade de aplicar  em

conjunto essas duas competências (compreender e executar).

Dessa forma, esse estágio se mostra como uma boa fonte de conhecimento para as

tropas  sobre  os  assuntos  abordados,  englobando  em  sua  totalidade  os  conceitos  ora

apresentados neste trabalho, contribuindo para a aceitação da hipótese “b)” estipulada.

Por fim, para ratificar essa preparação, é necessário entender como tais conhecimentos

foram assimilados pela tropa, momento em que se faz oportuna a realização da pesquisa cujos

resultados foram apresentados no item anterior. 

A partir  desses  resultados,  pode-se  inferir  como  a  “ponta  da  linha”  assimilou  os

conceitos a elas repassados – cabe ressaltar que o EPAT visava formar instrutores, de forma

que seus discentes foram os responsáveis por disseminar os conhecimentos apresentados em

suas tropas, as quais receberam esses aprendizados indiretamente (vide Anexo A).

Ao serem perguntados sobre a preparação específica para a participação nos Jogos
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Olímpicos,  os  resultados  se  mostraram  mais  contundentes  do  que  quanto  à  instrução

convencional. Uma forma nítida de demonstrar isso é comparar as repostas das questões 03 e

05. 

Enquanto as respostas da questão 03 mostra que,  durante os períodos de instrução

convencional,  as  instruções  se  deram  com  uma  abordagem  mais  simplista,  abordando

conceitos  de  maneira  superficial,  as  respostas  da  questão  05  apontam,  de  maneira

contundente,  que  as  instruções  ministradas  durante  a  preparação  específica  para  os  jogos

foram realizadas com riqueza de detalhes, abordando conceitos em profundidade.

Além disso, as demais respostas dadas na segunda parte do questionário evidenciam

que os conhecimentos apreendidos no estágio não se restringiram a um campo teórico, tendo

sido colocadas em prática. O Capitão de Infantaria Paschoal,  do 2º Batalhão de Infantaria

Motorizado (Es), em sua resposta ao questionário, mencionou que a instrução de Percepção da

Ameaça Terrorista, por ele aprendida durante o EPAT, foi ministrada a todos os Of e Sgt da 9ª

Bda Inf Mtz durante três exercícios inopinados – “Manda Brasa”, que por sua vez repassaram

o conhecimento aos Cabos e Soldados a eles subordinados. 

Por fim, cabe ainda ressaltar que todos os militares que responderam o questionário,

ao  final  da  preparação  específica  para  os  jogos,  consideraram  que  suas  frações  se

encontravam em plenas condições de fazer frente a uma ameaça de cunho terrorista, o que

ajuda a ratificar, em parte, a hipótese “b)” e refutar a hipótese “c)”.

As hipóteses de pesquisa que apontam para o fato de que as tropas empregadas se

encontravam em condições de enfrentar ameaças terroristas podem ser consideradas, assim,

confirmadas com ressalvas. 

Não se pôde concluir sobre a hipótese “a)” uma vez que, apesar de as tropas estarem

em condições de enfrentar ameaças terroristas durante a realização do evento e as pesquisas

apontarem para a existência de instruções prévias sobre o assunto nos corpos de tropa, não se

pôde  atestar  sua  suficiência  para  o  cumprimento  da  missão  nem se  encontrar  uma  base

documental que balize os conhecimentos a serem repassados nessas instruções. 

A hipótese “b)” por sua vez,  acabou por se confirmar em sua totalidade, já  que a

formação específica para o evento mostrou-se suficiente para as tropas, que demonstraram ter

apreendido  muito  bem  os  conhecimentos  transmitidos,  apesar  de  não  haver  ocorrido  a

necessidade de as tropas aplicarem esses conhecimentos durante o evento em si. A hipótese

“c)”,  por  sua  vez,  sendo  o  oposto  das  hipóteses  “a)”  e  “b)”,  acabou  por  ser  totalmente

refutada.
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Devido ao escopo reduzido trabalhado nessa dissertação e ao universo relativamente

reduzido de respondentes do questionário, o resultado não pode ser generalizado para todo o

Exército ou, ainda, para o âmbito das Forças Armadas, uma vez que não se pôde concluir

acerca da qualidade ou mesmo da existência de instruções do gênero nas demais Organizações

militares de Corpo de Tropa.

Tal resultado confere com o que se espera das tropas que participaram da segurança de

um evento de tamanho vulto e com o histórico exemplar das ações realizadas pelo Exército

Brasileiro, dotado de excepcional credibilidade perante o público civil (G1, 2014).

6 CONCLUSÃO

Esta  pesquisa  teve  como  objetivo  avaliar  a  capacidade  das  tropas  do  Exército

Brasileiro, peculiarmente as de Infantaria, que participaram da segurança dos Jogos Olímpicos

e Paralímpicos do Rio de Janeiro no ano de 2016, no que tange à capacidade de perceber e

engajar uma ameaça terrorista, tipo de ameaça que se encontra no voga no cenário mundial

atual.

Os resultados encontrados foram que, apesar de não haver uma doutrina específica

acerca do tema abordado disseminada dentro da Força, as tropas empregadas receberam uma

carga de instruções que as colocaram em plenas condições de fazer frente as ditas ameaças.

No entanto, apesar de as tropas estudadas se mostrarem em condições para o evento,

mostrou-se desejável que essas frações recebessem uma preparação prévia melhor embasada,

a fim de – não só eles, mas a Força como um todo, estarem constantemente em condições de

serem  empregados  em  ações  do  gênero,  haja  vista  que  as  tropas  do  Exército  Brasileiro

constantemente  têm  sido  empregadas  em  ações  onde  tal  ameaça  se  mostra  presente,

especialmente nas Operações de Apoio a Órgãos Governamentais. Contudo, tal assunto não
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foi estudado com riqueza de detalhes neste trabalho e merece um estudo mais aprofundado.

Dessa forma, conclui-se que as tropas do Exército Brasileiro empregadas nos Jogos

Olímpicos  estavam  em condições  de  fazer  frente  aos  mais  diversos  gêneros  de  ameaça

terrorista,  especialmente  aqueles  ligados  a  grupos  extremistâs  islâmicos,  destacados  não

somente nesta pesquisa como também na preparação das ditas tropas.

Os resultados obtidos nesta pesquisa aplicam-se diretamente as necessidades de uma

Força Terrestre pareada com o que mais de moderno existe no cenário atual, mostrando-se

mister um estudo aprofundado acerca de uma doutrina da Força Terrestre para fazer face a

ameaça representada pelo terrorismo moderno em escala global.
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APÊNDICE – MODELO DE QUESTIONÁRIO

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
(Academia Real Militar/ 1811)

Este questionário tem por finalidade avaliar as condições de preparo das tropas que

participaram da segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, no que

tange à identificação de ameaças  terroristas.  Sua resposta servirá  de embasamento para o

Trabalho de Conclusão de Curso de Bacharel em Ciências Militares do Cadete Derick Lopes

Dantas,  do  Curso  de  Infantaria  da  Academia  Militar  das  Agulhas  Negras  (AMAN).  Sua

opinião é muito importante.

Identifique, no espaço abaixo, a unidade à qual o senhor pertence.

_____________________________________________________________________

Parte I – Conhecimentos Gerais da Fração

A primeira parte do questionário consiste de quatro perguntas, com a finalidade de
mensurar o quanto sua fração conhece acerca do terrorismo moderno.

1- O  senhor  se  considera  a  par  do  que  ocorre  recentemente  no  mundo  sobre
Terrorismo?

(   ) Sim, pois leio sobre o assunto com frequência
(   ) Sim, de maneira geral
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(   ) Não
 

2- O senhor conversa com seu pelotão sobre esse assunto? Com que frequência?

(   ) Sim, com frequência
(   ) Sim, paulatinamente
(   ) Sim, mas poucas vezes
(   ) Não

3- Durante  o  adestramento  básico  de  sua  fração (considere  também as  fases  de
Instrução  Individual),  foram  ministradas  instruções  voltadas  para  o  assunto
‘Terrorismo’?

(   ) Sim, com riqueza de detalhes sobre o assunto
(   ) Sim, com conceitos gerais sobre o assunto
(   ) Não

4- O senhor considera importante que sua fração esteja a par dos acontecimentos
recentes no mundo sobre Terrorismo e que conheça as características desse tipo
de ação? Explique de maneira sucinta. 

Parte II – Preparação específica para os Jogos

A segunda  parte  do  questionário  consiste  de  três  perguntas,  as  quais  abordam  a
preparação específica de sua fração para atuar nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de
Janeiro

5- Durante  o  adestramento  básico  de  sua  fração (considere  também as  fases  de
Instrução  Individual),  foram  ministradas  instruções  voltadas  para  o  assunto
‘Terrorismo’?

(   ) Sim, com riqueza de detalhes sobre o assunto
(   ) Sim, com conceitos gerais sobre o assunto
(   ) Não

6- Durante a preparação específica para os eventos, sua tropa recebeu instruções 
sobre esse assunto?
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(   ) Sim, com riqueza de detalhes sobre o assunto
(   ) Sim, com conceitos gerais sobre o assunto
(   ) Não

7- O senhor considera que sua fração, após a preparação para os eventos, saberia 
agir em caso de um atentado terrorista.

(   ) Sim
(   ) Não

8- O  senhor  considera  que  o  preparo  específico  de  sua  fração  para  os  Jogos
Olímpicos e  Paralímpicos foi  essencial  para  que o Pelotão  pudesse  cumprir a
missão de maneira eficaz? Explique suas razões de maneira sucinta.
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ANEXO “A” – ORDEM DE INSTRUÇÃO DO EPAT

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO MILITAR DO LESTE
1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

(1ª Divisão de Infantaria Expedicionária/1943)
DIVISÃO MASCARENHAS DE MORAES

ORDEM DE INSTRUÇÃO/CGE/1ªDE nº 004/2016

 ESTÁGIO DE PERCEPÇÃO DE AMEAÇA TERRORISTA – 2º NÍVEL

1. FINALIDADE

-  Regular  as  atividades  relacionadas  ao  Estágio  de  Percepção  de  Ameaça  Terrorista

(EPAT) – 2º Nível, a ser realizado na Vila Militar, sob a coordenação do CDS Deodoro, com

apoio do Comando Conjunto de Prevenção e Combate ao Terrorismo (CCPCT).

2. OBJETIVOS

a. Realizar  o  EPAT -  2º  Nível  e  formar  os  instrutores  que  replicarão o referido  estágio  no

ambiente regional e nas Unidades Militares que compõem o CGDA;

b. Sensibilizar as audiências para a importância do desenvolvimento da Percepção da Ameaça

Terrorista; e

c. Fortalecer os laços de cooperação e integração entre o Exército Brasileiro, demais Forças,

Instituições  e  Agências  envolvidas  na  Operação  de  Segurança  dos  Jogos  Olímpicos  e

Paralímpicos Rio 2016 (JO Rio 2016).

3. REFERÊNCIAS
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a. Plano Estratégico de Segurança Integrada (PESI) para os JO Rio 2016, de 13 de outubro de

2015;

b. Plano Tático Integrado (PTI) para a Operação de Segurança dos JO Rio 2016, versão 2015;

c. Orientações Gerais para atuação do Ministério da Defesa e das Forças Armadas em Atividades

Referentes aos JO Rio 2016 – Portaria Ministerial nº 232/MD, de 30 de janeiro de 2015,

alterada pela Portaria nº 1679/MD, de 04 de agosto de 2015;

d. Plano Estratégico de Emprego Conjunto das Forças Armadas (PEECFA) para os JO Rio 2016,

de 05 de fevereiro de 2015;

e. Plano Operacional do Comando Geral de Defesa de Área do Rio de Janeiro (CGDA-Rio),

versão 2016;

f. Portaria  nº  126,  de 07 de março de 2013,  do Comandante  do Exército  –  Diretriz  para  a

Participação do Exército nos Grandes Eventos;

g. Caderno de Atividades e Atribuições de Segurança para os JO Rio 2016, de 07 de agosto de

2014;

h. Diretriz para a Participação do Comando Militar do Leste (CML) nos JO Rio 2016, de 24 de

março de 2014;

     i. Diretriz para o Planejamento Operacional Conjunto da Operação JO Rio 2016, de 10 de 

fevereiro de 2015;

j. Cronograma de planejamento e preparo para a segurança dos JO Rio 2016, confeccionado

pela Assessoria Especial para os Grandes Eventos do Ministério da Defesa (AEGE/MD);

k. Planos Integrados de Segurança e Ordenamento Urbano das Venues (PISOU); e

l. Diretriz nº 001/2016 do Cmt 1ª DE (CDS Deodoro) - Preparo para os JO Rio 2016, de 14 de

janeiro de 2016.

4. CONCEPÇÃO

a. A atividade a ser realizada será a 2ª Fase do trabalho de Desenvolvimento da Percepção da

Ameaça Terrorista, que estará dividida em 05 (cinco) turnos, a saber:

- 2016/2 – EPAT - 2º Nível: para militares do CDS Deodoro, CDS Maracanã, Bda Inf

Pqdt (FOCON*) e integrantes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ);

-  2016/3  –  EPAT -  2º  Nível:  exclusivamente  para  Órgãos  de  Segurança  Pública  e
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Agências diversas;

- 2016/4 – EPAT – 2º Nível: para militares do CDS Deodoro, Bda Inf Pqdt (FOCON) e

AD/1 (FOPROEE**);

- 2016/5 – EPAT – 2º Nível: para militares do CDS Deodoro, CDS Barra da Tijuca e Bda

Inf Pqdt (FOCON); e

- 2016/6 – EPAT – 2º Nível: para militares do CDS Deodoro, CDS Copacabana, Bda Inf

Pqdt (FOCON) e Força Aérea Brasileira (FAB).

Observações:

* FOCON: Força de Contingência;

** FOPROEE: Força de Proteção de Estruturas Estratégicas.

b.  O EPAT – 2º Nível tem a duração de 01 (um) dia e a finalidade de preparar militares/civis

para constituir equipes de instrução que serão responsáveis, no âmbito de suas respectivas

Forças, Instituições e Agências, em replicar os conhecimentos adquiridos, até os níveis mais

subordinados, visando sensibilizar os diversos públicos para o Enfrentamento ao Terrorismo;

c. A partir  da conclusão  do  EPAT – 2º  Nível,  os  próximos  níveis  de execução  deverão  ser

coordenados  e  executados  pela  própria  Força,  Instituição  ou  Agência,  podendo  contar,

mediante  solicitação  e  conforme  a  disponibilidade,  com  apoio  de  militares  ou  civis  do

CCPCT.

5. EXECUÇÃO

a. Turnos previstos

1) 2016/2 – EPAT - 2º Nível

a) Data: Omitido

b) Período: Omitido

c) Local: Omitido

d) Participantes: 

- 30 (trinta) militares do GUEs/9ª Bda Inf Mtz;

- 30 (trinta) militares da 4ª Bda Inf L (Mth); 

- 30 (trinta) militares da Bda Inf Pqdt; e

-  10 (dez) policiais do Comando de Operações Especiais da PMERJ.
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2) 2016/3 – EPAT - 2º Nível

a) Data: Omitido

b) Período: Omitido

c) Local: Omitido

d) Participantes: 

-  100  (cem)  integrantes  de  Forças  de  Segurança,  Instituições  e  Agências  que

participarão das atividades relacionadas aos JO Rio 2016.

3)  2016/4 – EPAT - 2º Nível

a) Data: Omitido

b) Período: Omitido

c) Local: Omitido

d) Participantes: 

- 30 (trinta) militares do GUEs/9ª Bda Inf Mtz;

- 30 (trinta) militares da AD/1; 

- 30 (trinta) militares da Bda Inf Pqdt; e

- 05 (cinco) militares do 11º BPE.

3) 2016/5 – EPAT - 2º Nível

a) Data: Omitido

b) Período: Omitido

c) Local: Omitido

d) Participantes: 

- 30 (trinta) militares do GUEs/9ª Bda Inf Mtz;

- 30 (trinta) militares da 12ª Bda Inf L (Amv); 

- 30 (trinta) militares da Bda Inf Pqdt; e

- 05 (cinco) militares do 11º BPE; e

- 05 (cinco) policiais da Coordenadoria de Inteligência.

4) 2016/6 – EPAT - 2º Nível

a) Data: Omitido

b) Período: Omitido

c) Local: Omitido
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d) Participantes: 

- 30 (trinta) militares do GUEs/9ª Bda Inf Mtz;

- 30 (trinta) militares da Bda Inf Pqdt; 

- 20 (vinte) militares da Marinha do Brasil (CDS Copacabana); 

- 15 (quinze) militares da FAB; e

- 05 (cinco) policiais da Coordenadoria de Inteligência

b. Direção do Estágio

- Omitido

c. Uniforme

- Omitido

d. Quadro de Atividades

- Conforme An “A” – Programação do EPAT.

6. ORDENS AOS ELEMENTOS SUBORDINADOS

- Omitido.

7. PRESCRIÇÕES DIVERSAS

- Omitido.

8. ANEXO

"A" – Cronograma de Atividades.
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ANEXO “B” – QUADRO DE ATIVIDADES DO EPAT

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO MILITAR DO LESTE
1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

(1ª Divisão de Infantaria Expedicionária/1943)
DIVISÃO MASCARENHAS DE MORAES

Anexo “A” à ORDEM DE INSTRUÇÃO/CGE/1ªDE nº 004/2016

 PROGRAMAÇÃO DO EPAT 

1. ESTÁGIO DE PERCEPÇÃO DE AMEAÇA TERRORISTA – 2º NÍVEL

HORA ATIVIDADE
08:00-08:30 Ambientação do Estágio

08:30-09:20
Palestra: Terrorismo Contemporâneo e suas Implicações para os Jogos Olímpicos e

Paralímpicos Rio 2016
09:20-10:10 Palestra: Organizações Terroristas
10:10-10:30 Intervalo
10:30-11:20 Palestra: Radicalização e Lobo Solitário
11:20-12:10 Palestra: Percepção de uma Ameaça Terrorista

13:30-14:20
Palestra: Identificação de Ameaça Química, Biológica, Radiológica ou Nuclear 

(QBRN)

14:20-15:10
Palestra: Identificação de Ameaça de Artefato Explosivo – Conduta ao receber 

denúncia ou ameaça – Controle de área vistoriada
15:30-16:20 Estudo de Caso: Atentado em Paris 2015
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ANEXO “C” – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA 9ª BDA INF MTZ

SE

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

CML - 1ª DE
GUEs-9ª Bda Inf Mtz

Rio de Janeiro – RJ
   10 SET 15

GUEs - 09
NUP/NUD

64303.004870/2015-11

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA APOIO

ÀS AÇÕES CONTRATERROR

1. MISSÃO

Realizar ações complementares de apoio às ações contraterror, utilizando os recursos

materiais e humanos do GUEs-9ª Bda Inf Mtz, bem como apoiado pelas OM sediadas na

Guarnição da Vila Militar.  Tudo com a finalidade de proteger  pessoal e expectadores dos

Grandes Eventos, particularmente durante as competições Olímpicas e Paraolímpicas sediadas

no clustter Deodoro.

2. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
a. Atribuições dos Elementos em Contato

1) Tropa mais próxima ao incidente (Pel e GC):

- Informar imediatamente o Comando do GUEs-9ª Bda Inf Mtz (tipo e local detalhado

do incidente, número aproximado de vítimas, necessidade de elementos especializados e de

EVAM, tropa e Elm OSP na área etc.);

- Isolar a área do atentado (de 150 a 300m, dependendo do terreno ou da instalação),

utilizando fita zebrada e cone;

- Estabelecer um Posto de Controle de Incidente (PCI) provisório, em local que possa

controlar  toda  a  situação,  o  atendimento  preliminar,  o  isolamento,  o  recebimento  dos

elementos em apoio etc., identificado por um cone sobre o capô da viatura;
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-  Estabelecer  postos  de  vigilância  sobre  pontos  críticos  externos  (evitar  ação  de

atiradores, etc.);

- Prestar o pronto-atendimento às vítimas, retirando-as na área de risco e reunindo-as em

local seguro e de fácil acesso às ambulâncias (o engajamento da tropa no socorro preliminar e

no apoio psicológico às vítimas é fundamental);

- Apoiar, com informações, as tropas especializadas que chegarão à área do incidente;

- Realizar o controle do trânsito numa distância de segurança;

- Manter a população e os curiosos afastados;

- Procurar preservar o local; e

- Manter o COp GUEs-9ª Bda Inf Mtz atualizado.

2) Elementos na zona de ação do incidente (Pel, Cia e Btl)

- Assumir o comando do PCI e da área (elementos mais antigos da OM que cheguem à

área);

- Reforçar o isolamento e os postos de vigilância;

- Reforçar o pronto-atendimento às vítimas (socorro preliminar e apoio psicológico):

não pode haver vítima abandonada, sem acompanhante;

- Reforçar o controle de trânsito;

- Balizar, com painéis, local para o pouso de aeronaves de asas rotativas;

- Cmt Pel e Cmt Cia da área: cerrar todo seu efetivo para o local do incidente (inclusive

reserva e tropa em repouso); e

- Cmt Btl: reforçar o patrulhamento de toda a zona de ação da OM (inclusive reserva e

tropa em repouso): toda a tropa na rua.

b. Atribuições do Comando do GUEs-9ª Bda Inf Mtz

 - Informar o COp CDS;

- Caso o CDS não o faça, acionar:

- SAMU;

- Corpo de Bombeiros;

- Defesa Civil;

- Polícia Militar:

- Elm Especializados Contraterror e DQBRN;

- Designar um Of EM para se deslocar de imediato para o local como O Lig do COp;

- Enviar reforço de Elm C2/BEsCom para a área do incidente;
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- Designar, sob coordenação do CDS, o local para a triagem, a EVAM e a condução dos

feridos;

- Acionar EVAM e designar a tropa para preparar o local;

- Acionar pessoal de Comunicação Social (Informação ao Público);

- Reforçar o patrulhamento em toda a zona de ação da Brigada (inclusive tropa em

repouso), mantendo um Btl em reserva; 

- Informar as tropas afastadas para redobrarem a atenção com a segurança, bem como

fechar, liberar ou modificar o trânsito; e

-  Fora  da  área  do  incidente,  transmitir  à  população  uma  sensação  de  segurança  e

normalidade.

3. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

- Reitera-se a importância de nenhuma vítima ficar desacompanhada (apoio de pronto-

atendimento e psicológico).

-  O  Of  Com Soc  deverá  providenciar,  imediatamente,  local  para  esclarecimentos  à

imprensa e à população.

-  Todos  os  pelotões  deverão  possuir,  pelo  menos,  200  m  de  fita  zebrada  para  ser

utilizada no isolamento da área e cones de sinalização.

-  Cada subunidade deverá possuir  painéis  para o balizamento de local  de pouso de

aeronaves de asas rotativas.
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           ANEXO “D” – DECRETO Nº 3.897/01 

Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos
    DECRETO Nº 3.897,     DE 24 DE AGOSTO 2001.  

Fixa as diretrizes para o emprego das Forças

Armadas na garantia da lei e da ordem, e dá

outras providências.

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84,

incisos II, IV e XIII, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 15, § 2º, da Lei

Complementar no 97, de 9 de junho de 1999, e 14 da Lei no 9.649, de 27 de maio de 1998, e

        Considerando a missão conferida pelo art. 142 da Constituição às Forças Armadas, de

garantia da lei e da ordem, e sua disciplina na Lei Complementar no 97, de 9 de junho de

1999;

        Considerando o disposto no art. 144 da Lei Maior, especialmente no que estabelece, às

Polícias Militares,  a competência de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública,

dizendo-as forças auxiliares e reserva do Exército;

        Considerando  o  que  dispõem  o  Decreto-Lei  no 667,  de  2  de  julho  de  1969,  e  o

Regulamento para as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares (R-200), aprovado

pelo Decreto no 88.777, de 30 de setembro de 1983; e

        Considerando o que se contém no PARECER AGU No GM-025, de 10 de agosto de

2001,  da  Advocacia-Geral  da  União,  aprovado pelo  Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da

República, conforme despacho de 10 de agosto de 2001, publicado no Diário Oficial da União

do dia 13 seguinte; 

      DECRETA:

        Art.  1º As  diretrizes  estabelecidas  neste  Decreto  têm  por  finalidade  orientar  o

planejamento,  a  coordenação  e  a  execução  das  ações  das  Forças  Armadas,  e  de  órgãos

governamentais federais, na garantia da lei e da ordem.
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        Art. 2º É de competência exclusiva do Presidente da República a decisão de emprego

das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem.

        § 1º A decisão presidencial poderá ocorrer por sua própria iniciativa, ou dos outros

poderes constitucionais,  representados pelo Presidente do Supremo Tribunal  Federal,  pelo

Presidente do Senado Federal ou pelo Presidente da Câmara dos Deputados.

        § 2º O Presidente da República, à vista de solicitação de Governador de Estado ou do

Distrito Federal, poderá, por iniciativa própria, determinar o emprego das Forças Armadas

para a garantia da lei e da ordem.

        Art. 3º  Na hipótese de emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem,

objetivando a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio,

porque esgotados os instrumentos a isso previstos no art. 144 da Constituição, lhes incumbirá,

sempre que se faça necessário, desenvolver as ações de polícia ostensiva, como as demais, de

natureza preventiva ou repressiva, que se incluem na competência, constitucional e legal, das

Polícias Militares, observados os termos e limites impostos, a estas últimas, pelo ordenamento

jurídico.

        Parágrafo  único.  Consideram-se  esgotados  os  meios  previstos  no  art.  144  da

Constituição,  inclusive  no  que  concerne  às  Polícias  Militares,  quando,  em  determinado

momento, indisponíveis, inexistentes, ou insuficientes ao desempenho regular de sua missão

constitucional.

        Art. 4º Na situação de emprego das Forças Armadas objeto do art. 3o, caso estejam

disponíveis meios, conquanto insuficientes, da respectiva Polícia Militar, esta, com a anuência

do  Governador  do  Estado,  atuará,  parcial  ou  totalmente,  sob  o  controle  operacional  do

comando militar responsável pelas operações, sempre que assim o exijam, ou recomendem, as

situações a serem enfrentadas.

        § 1º Tem-se como controle operacional a autoridade que é conferida, a um comandante

ou  chefe  militar,  para  atribuir  e  coordenar  missões  ou  tarefas  específicas  a  serem

desempenhadas por efetivos policiais que se encontrem sob esse grau de controle,  em tal

autoridade não se incluindo, em princípio, assuntos disciplinares e logísticos.

        § 2º Aplica-se às Forças Armadas, na atuação de que trata este artigo, o disposto no

caput do art.  3o anterior  quanto  ao exercício  da  competência,  constitucional  e  legal,  das

Polícias Militares.

        Art. 5º O emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, que deverá ser

episódico, em área previamente definida e ter a menor duração possível, abrange, ademais da
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hipótese objeto dos Arts. 3º e 4º, outras em que se presuma ser possível a perturbação da

ordem, tais como as relativas a eventos oficiais ou públicos, particularmente os que contem

com a participação de Chefe de Estado, ou de Governo, estrangeiro, e à realização de pleitos

eleitorais, nesse caso quando solicitado.

        Parágrafo único. Nas situações de que trata este artigo, as Forças Armadas atuarão em

articulação com as autoridades locais, adotando-se, inclusive, o procedimento previsto no art.

4º.

        Art. 6º A decisão presidencial de emprego das Forças Armadas será comunicada ao

Ministro de Estado da Defesa por meio de documento oficial que indicará a missão, os demais

órgãos envolvidos e outras informações necessárias.

        Art. 7º Nas hipóteses de emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem,

constitui incumbência:

        I - do Ministério da Defesa, especialmente:

        a) empregar as Forças Armadas em operações decorrentes de decisão do Presidente da

República;

        b) planejar e coordenar as ações militares destinadas à garantia da lei e da ordem, em

qualquer parte do território nacional, conforme determinado pelo Presidente da República,

observadas as disposições deste Decreto, além de outras que venham a ser estabelecidas, bem

como a legislação pertinente em vigor;

       c) constituir  órgãos  operacionais,  quando a  situação assim o  exigir,  e  assessorar  o

Presidente da República com relação ao momento da ativação, desativação, início e fim de

seu emprego; 

        d) solicitar, quando for o caso, os recursos orçamentários necessários ao cumprimento

da  missão  determinada,  devendo  diligenciar,  junto  aos  Ministérios  do  Planejamento,

Orçamento e Gestão e da Fazenda, no sentido de que os créditos e os respectivos recursos

sejam tempestivamente liberados, em coordenação com os demais órgãos envolvidos;

        e) manter o Ministério das Relações Exteriores informado sobre as medidas adotadas

pela União, na área militar, quando houver possibilidade de repercussão internacional

f) prestar apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução, bem como

assessoramento  aos  órgãos  governamentais  envolvidos  nas  ações  de  garantia  da  lei  e  da

ordem,  inclusive  nas  de  combate  aos  delitos  transfronteiriços  e  ambientais,  quando

determinado;
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II - do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República:

a) centralizar, por meio da Agência Brasileira de Inteligência, os conhecimentos que

interessem ao planejamento e à execução de medidas a serem adotadas pelo Governo Federal,

produzidos pelos órgãos de inteligência como subsídios às decisões presidenciais;

b) prover informações ao Presidente da República nos assuntos referentes à garantia da

lei e da ordem, particularmente os discutidos na Câmara de Relações Exteriores e Defesa

Nacional; 

c) prevenir a ocorrência e articular o gerenciamento de crises, inclusive, se necessário,

ativando e fazendo operar o Gabinete de Crise;

d) elaborar e expedir o documento oficial de que trata o art. 6º deste Decreto; e

e) contatar, em situação de atuação das Forças Armadas com as polícias militares, o

Governador do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o caso, a fim de articular a passagem

de  efetivos  da  respectiva  polícia  militar  ao  controle  operacional  do  comando  militar

responsável pelas operações terrestres.

§ 1º Os demais Ministérios e Órgãos integrantes da Presidência da República, bem

como as entidades da Administração Federal indireta, darão apoio às ações do Ministério da

Defesa, quando por este solicitado, inclusive disponibilizando recursos financeiros, humanos

e materiais. 

§  2º A Advocacia-Geral  da  União  prestará  ao  Ministério  da  Defesa,  e  aos  demais

órgãos e entes envolvidos nas ações objeto deste Decreto, a assistência necessária à execução

destas.

§ 3º O militar e o servidor civil, caso venham a responder a inquérito policial ou a

processo judicial por sua atuação nas situações descritas no presente Decreto, serão assistidos

ou representados judicialmente pela Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 22 da Lei

no 9.028, de 12 de abril de 1995.

Art. 8º Para o emprego das Forças Armadas nos termos dos arts. 34, 136 e 137 da

Constituição, o Presidente da República editará diretrizes específicas.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

            

   Brasília, 24 de agosto de 2001; 180o da Independência e 113o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Geraldo Magela da Cruz Quintão
Alberto Mendes Cardoso
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Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 27.8.2001


