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RESUMO 

 

O terrorismo transnacional é um fenômeno relativamente moderno, que 

passou por profundo processo evolutivo nos últimos anos, em consonância com as 

características dos conflitos desenvolvidos na era do conhecimento. As mudanças 

do terrorismo internacional têm exigido constantes inovações na forma de prevenir e 

combater esse fenômeno. Portanto, a ameaça não-estatal representada pelos 

ataques dirigidos aos Estados Nacionais passou a ser enfrentada por meio de ações 

governamentais efetivas, que adotaram medidas capazes de impedir ou mitigar os 

efeitos de atentados terroristas. A presente pesquisa pretende compreender como 

os Estados e as Organizações Internacionais têm se adaptado, desde a segunda 

metade do século XX até os dias atuais, no enfrentamento às ameaças provenientes 

da evolução do terrorismo transnacional. Para tanto, o trabalho discorre sobre: 

algumas definições básicas acerca dos assuntos terrorismo, operações especiais e 

inteligência; a perspectiva histórica do processo de internacionalização do 

terrorismo, desde a segunda metade do século XX até os dias atuais, abordando a 

evolução das funções associadas a um ataque terrorista internacional; o estudo de 

caso da Operação Entebbe, como um exemplo clássico do primeiro tipo de resposta 

adotado pelos Estados Nacionais ao terrorismo internacional; e os rearranjos 

organizacionais que se fizeram necessários para fazer face às constantes mudanças 

do terrorismo internacional. O trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa 

bibliográfica e documental em diversas publicações e relatórios, de forma que, na 

conclusão, as ideias expressas ao longo de toda a pesquisa foram devidamente 

sintetizadas e destacadas, objetivando permitir perfeita compreensão a respeito do 

assunto. 

 

Palavras-chave: 1. Terrorismo Transnacional. 2. Ações Governamentais. 3. 

Inteligência. 4. Operações Especiais. 5. Perspectiva Histórica. 6. Operação Entebbe. 

7. Rearranjos Organizacionais. 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Transnational terrorism is a relatively modern phenomenon, which has undergone a 

profound evolutionary process in recent years, in keeping with the characteristics of 

the conflicts developed in the knowledge age. The changes in international terrorism 

have required constant innovations in how to prevent and combat this phenomenon. 

Therefore, the non-state threat posed by the attacks directed at the National States 

came to be faced by effective governmental actions that took important measures to 

prevent or mitigate the effects of terrorist attacks. The present research intends to 

understand how the States and the International Organizations have adapted, since 

the second half of the XX century until the present, in the confrontation to the threats 

originating from the evolution of the transnational terrorism. To do so, the paper 

discusses: some basic definitions about the subjects terrorism, special operations 

and intelligence; the historical perspective of the process of internationalization of 

terrorism, from the second half of the twentieth century to the present, addressing the 

evolution of the functions associated with an international terrorist attack; the case 

study of Operation Entebbe, as a classic example of the first type of response 

adopted by National States to international terrorism; and the organizational 

rearrangements that were needed to cope with the constant changes in international 

terrorism. The work was developed through bibliographical and documentary 

research in several publications and reports, so that, in conclusion, the ideas 

expressed throughout the research were duly synthesized and highlighted, allowing a 

perfect understanding of the subject. 

Keywords: 1. Transnational terrorism. 2. Government actions. 3. Intelligence. 4. 

Special Operations. 5. Historical Perspective. 6. Operation Entebbe. 7. 

Organizational rearrangements. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O terrorismo não é um fenômeno recente. A palavra nos faz lembrar dos 

radicais jacobinos e a institucionalização do “terror de Estado” praticado durante a 

Revolução Francesa, por meio do Tribunal Revolucionário de Paris. Mas, antes 

deles, diversos déspotas já haviam recorrido a esse método. O Czar Ivan IV, por 

exemplo, recebera o terror como alcunha e, séculos mais tarde, esse ainda seria o 

principal recurso empregado por Stalin para dirigir a União Soviética (VISACRO, 

2009). 

 Um importante passo que se deve dar no estudo do terrorismo é justamente 

conhecer a evolução da forma como tem ocorrido ao longo do tempo. Trata-se de 

analisar suas motivações, as táticas, técnicas e procedimentos envolvidos na 

preparação e execução desses atos, bem como compreender  

 a adaptação do fenômeno às mudanças impostas nos campos político e social, dos 

diferentes cenários, tanto global como regionais, condicionando a consecução dos 

objetivos políticos pretendidos pelas organizações terroristas (RABELO, 2017). 

Assim como as demais formas de guerra irregular, o terrorismo sofreu notável 

expansão após o término da Segunda Guerra Mundial, com enorme incidência no 

Terceiro Mundo, abarcando as guerras de libertação nacional, as revoluções 

marxistas e as práticas de grupos extremistas e fundamentalistas islâmicos 

(VISACRO, 2009). 

Os palestinos internacionalizaram o terror, atacando alvos israelenses fora do 

Oriente Médio e estabelecendo estreitos vínculos com organizações de outros 

países. O Exército Vermelho japonês, a Fração do Exército Vermelho alemão, as 

Brigadas Vermelhas italianas, o basco ETA, entre outros grupos, sofreram enorme 

influência de irlandeses e palestinos, sem nunca se igualarem a eles (VISACRO, 

2009). 

No período de 1960 a 1980, as citadas organizações empreenderam o uso 

recorrente de explosivos em seus atentados, bem como se especializaram nas 

ações de sequestro, com a manutenção de reféns. Foi nesse período que os 

Estados patrocinadores do terrorismo entraram em cena, substituindo a teoria da 

conspiração comunista. Este foi o caso do Iran, do Iraque e da Líbia (HOFFMAN, 

2006).  

Nesse contexto, o resgate dos reféns israelitas, ocorrido em Entebbe em 
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1976, merece um lugar de destaque por diversos motivos, entre eles, o fato de se 

tratar de uma ação de comandos de grande vulto e levada a tão longe (4000 Km de 

distância), no coração do Continente Africano. Também, a crescente onda de 

terrorismo internacional, que paralisava as autoridades de todos os países afetados, 

fazendo-os ceder diante do medo, precisava ser detida com um grande exemplo. 

Acresce-se que o episódio marcaria a primeira participação de um país em apoio ao 

terrorismo, a mais completa inversão de valores, fato que pedia uma reação à altura 

(NETANYAHU, 1980). 

No final dos anos 1970, a Revolução Iraniana marcou o “surgimento” do 

terrorismo religioso. Desde então, organizações como o Hezbollah, o Hamas e a 

Jihad Islâmica Palestina têm alcançado notável projeção e obtido êxitos 

significativos, recorrendo ao emprego de explosivos e às operações de martírio 

(VISACRO, 2009). 

Ainda nos anos de 1990, o terrorismo passou a associar-se a traficantes de 

drogas, tendo sido cunhado um novo termo: o “narcoterrorismo”, flagelo, sobretudo, 

de alguns países da América Latina, notadamente a Colômbia e o Peru, como 

também, mais tarde, o México (ÁLVARO, 2005). 

No fim do século passado e início do presente século, o radicalismo religioso 

deu nova face ao terrorismo, revolucionando a sua organização, o recrutamento, a 

disseminação de sua mensagem e adquirindo capacidade de atuar em escala 

internacional, com ações de planejamento e execução complexos, fazendo largo 

emprego da imprensa e dos meios de Tecnologia da Informação. São exemplos 

clássicos dessa época, a Al-Qaeda e o autoproclamado Estado Islâmico do Iraque e 

Síria, este último com atuação destacada somente após o fechamento da edição do 

livro Inside Terrorism (RABELO, 2017). 

O vulto e as consequências de atentados perpetrados pela Al-QAEDA em 

diversas partes do mundo, sobretudo nas principais potências econômicas e 

militares, a “guerra global contra o terror” proclamada pelos EUA e a violência 

sectária instaurada em países do Oriente Médio denotam o destacado papel que o 

terrorismo vem alcançando no início do século XXI (VISACRO, 2009). 

Definitivamente podemos afirmar que, nos dias de hoje, vivemos em uma era 

de conflitos caracterizada pela presença intensiva do fenômeno do terrorismo. David 
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Whittaker, no prefácio da obra de Terrorism Reader1, confirma essa assertiva 

afirmando: “sua incidência mais que dobrou nos últimos vinte anos. Jamais houve 

tão amplo interesse no terrorismo” [...]. “o terrorismo se transformou num dos mais 

presentes problemas políticos do último século” (PINHEIRO, 2005). 

O mundo foi surpreendido pelos dramáticos eventos de 11 de setembro, em 

Nova York e Washington, tornando evidente a imperiosa necessidade de se 

incrementar medidas eficientes e eficazes para fazer face à situação de crise e/ ou 

de conflito, caracterizadas por cenários de conformação difusa, em ambientes 

operacionais diversificados, em que a identificação e localização de um inimigo 

irregular transnacional, empregando táticas, técnicas e procedimentos de terrorismo 

suicida, se torna uma tarefa de difícil consecução (PINHEIRO, 2008). 

Diante disso, nota-se que as mudanças constantes pelas quais o fenômeno 

do terrorismo transnacional vem passando tem aumentado consideravelmente o seu 

grau de complexidade e a sua letalidade. Assim sendo, torna-se de grande 

importância o estudo da evolução do enfrentamento a esse fenômeno por parte dos 

Estados Nacionais e de Organizações Internacionais. 

 

1.1 O PROBLEMA 

 

A própria passagem do terrorismo percebido em contextos de lutas 

nacionais, étnico-separatistas, para um contexto internacional, representou uma 

mudança importante nos padrões do fenômeno terrorista, durante as décadas de 

1960 e 1970. O interesse externo e o envolvimento de diferentes Estados passam 

a ter papel fundamental em muitas das ações terroristas das últimas décadas do 

século XX. 

É a partir das décadas de 1970 e 1980 que diversos estudiosos do 

terrorismo traçam o histórico do terrorismo com caráter firmemente 

internacional. Na formulação de Brian Jenkins, um tipo de terrorismo “onde os 

terroristas cruzam fronteiras para atacar, escolhem alvos por suas conexões com 

Estados onde são estrangeiros, atacam aeronaves em voos internacionais ou 

desviam aviões para outros países” (JENKINS, 2006). 

Nesse contexto, em meados de 1976, um Airbus 300 que fazia o voo 139 da 

Air France com 256 passageiros a bordo, a maioria israelenses, foi sequestrado e 

 
1 Leitura sobre terrorismo 
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conduzido para Entebbe, em Uganda. A autoria da ação coube a terroristas da FPLP 

e da RAF apoiados pela Líbia de Kadafi. Uma bem-sucedida e espetacular operação 

de resgate israelense logrou libertar quase todos os reféns (VISACRO, 2009). 

Se Israel deixasse de proteger os seus, o país perderia a razão de ser. 
Estamos forçados a uma defesa agressiva, e o preço vem sendo cada vez 
mais alto. No fim, nós poderemos chegar a um ponto em que teremos que 
escolher uma ação que poderá fazer ruir o Templo da Humanidade para 
não entregar um único membro da família aos carrascos (AMITAI, 1970). 
 

Anos mais tarde, a Al-QAEDA, por meio dos ataques do 11 de setembro, mais 

uma vez inaugurou nova forma de combater, impondo aos EUA uma ameaça para a 

qual também não estavam preparados, apesar de toda sua estrutura militar global de 

dissuasão e pronta-resposta. Em consequência, os estadunidenses se envolveram 

em duas campanhas militares sucessivas, o que consumiu, além de soldados e 

recursos, o tempo de quase uma década até que localizassem e eliminassem a 

liderança que arquitetou os atentados de 2001 (LIMA, 2017). 

Encontrar o inimigo, desde o iníicio do terrorismo transnacional, tem sido o 

desafio mais básico da guerra contra o terror. O que a Al-Qaeda fez foi elevar o grau 

de dificuldade. Espalhados pelo mundo, trabalhavam fazendo largo emprego de 

telecomunicações globais usando pseudônimos, a fim de se manterem secretamente 

conectados. Com essas complexidades e a natureza internacional desses elos e 

todos os outros truques de espionagem, como encontrar esse novo inimigo?  

(BOWDEN, 2012). 

Osama Bin Laden e seu movimento extremista, a Al-Qaeda, impuseram um 
novo tipo de ameaça, uma rede global de assassinos bem financiados, 
inteligentes, suicidas, sem endereço fixo. O vasto arsenal do país, seu 
estoque de armas nucleares, sua incomparável força aérea, seu Exército e 
sua Marinha, até sua estrutura burocrática para vigilância global, 
espionagem e análise de inteligência, foram projetados principalmente para 
dissuadir um ataque. Quem ousaria atacar quando a reação seria rápida, 
fatal e imbatível? Mas e se os ataques viessem de lugar nenhum? E aí?  
Esse foi o problema apresentado pelo Onze de Setembro. A resposta foi 
informação (BOWDEN, 2012, p. 14).  

 

Nos seis anos seguintes aos ataques do 11 de setembro de 2001, as Forças 

Armadas norte-americanas e as comunidades de inteligência nacionais e 

internacionais, empreenderam, juntamente com talentosos agentes especiais do 
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Joint Special Operations Command2 (JSOC), esforço sem precedentes para 

esmagar redes terroristas furtivas. Esse esforço colaborativo envolveu 

supercomputadores e softwares personalizados, analistas qualificados e a 

capacidade de transformar praticamente qualquer tipo de informação em dados 

passíveis de serem examinados (BOWDEN, 2012). 

A premissa adotada, para efeito deste estudo, é de que o terrorismo tem 

evoluído ao longo do tempo. Tal constatação baseia-se na observação da 

manifestação do terrorismo internacional ao longo da história, que, de forma 

incontestável, tornou-se mais violento. Ademais, esse fenômeno incorporou novas 

formas de financiamento; as organizações perpetradoras aprenderam com os erros 

e acertos de outras; desenvolveram-se novos modelos de organizações; houve 

exploração sistemática das novas tecnologias de comunicações; adquiriu-se 

capacidade de atuar em escala global, além de passar-se a empregar o terrorismo 

não só como uma tática, mas proeminentemente como estratégia (JENKINS, 2006). 

Assim, surge a seguinte questão de estudo: Como os Estados e as 

Organizações Internacionais têm evoluído no enfrentamento ao terrorismo 

transnacional a partir da segunda metade do século XX?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Segundo Creswell, a declaração do objetivo é a parte mais importante de todo 

o estudo, e precisa ser apresentada de maneira clara e específica. Além disso, ele 

ressalta que devido a essa importância, a declaração desse propósito deve ser 

estabelecida de forma separada de outros aspectos do estudo, sendo estruturada 

num tópico exclusivo. Assim, esta pesquisa apresenta a seguir o objetivo geral e 

seus cinco objetivos específicos (CRESWELL, 2010). 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral é compreender como os Estados e as Organizações 

Internacionais têm se adaptado, desde a segunda metade do século XX até os dias 

 
2 Comando de Operações Especiais Conjuntas – encarregado de assegurar a interoperabilidade e a 

padronização de equipamento, planejamento e emprego em operações especiais. A unidade foi criada em 
1980 e localiza-se no estado da Carolina do Norte. 
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atuais, no enfrentamento às ameaças provenientes da evolução do terrorismo 

transnacional. Esse objetivo será atingido por meio da análise das constantes 

mudanças nas funções associadas à execução de um ato terrorista internacional, 

bem como através do estudo das alterações nas soluções adotadas pelos Estados e 

pelas Organizações para mitigar os efeitos dessa ameaça, tomando-se como ponto 

de partida o estudo de caso da Operação Entebbe. Para se alcançar o objetivo 

geral, foram formulados objetivos específicos que visam fasear a compreensão da 

conjuntura vivida à época, facilitando o desenvolvimento e o entendimento do 

trabalho de pesquisa em questão. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

A fim de balizar o encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado 

neste estudo e de viabilizar a consecução do objetivo geral proposto, foram 

formulados os objetivos específicos a seguir elencados: 

a) Apresentar as origens do processo de internacionalização do terrorismo no 

Oriente Médio, a partir da segunda metade do século XX. 

b) Apresentar a evolução das funções associadas a um ataque terrorista 

internacional, com destaque para: a motivação dos eventos; o processo de 

recrutamento; as formas de financiamento; a característica dos alvos; as técnicas, 

táticas e procedimentos (TTP) empregados; a formalização de doutrina; e a 

exploração da propaganda (uso da mídia);  

c) Estudar a ação da tropa de operações especiais que executou a ação 

militar na Operação Entebbe; 

d) Citar os rearranjos organizacionais necessários para fazer face às 

constantes mudanças do terrorismo internacional; e 

e) Identificar a integração de esforços empreendidos nas dimensões física, 

humana e informacional, por meio do emprego de inteligência e das operações 

especiais, bem como do desenvolvimento de ações governamentais efetivas, na 

prevenção e combate ao terrorismo transnacional. 
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1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O recorte que será dado ao estudo baseia-se em 03 (três) obras escritas por 

estudiosos do assunto e em monografias e artigos científicos de autores brasileiros e 

estrangeiros que já abordaram a mesma temática. 

A primeira obra, 90 Minutos em Entebbe, escrita em 1976 por William 

Stevenson, foi baseada em documentos de Uri Dan, correspondente de guerra do 

jornal Maariv. Essa escolha visa traduzir o entendimento tático-operacional do 

planejamento e execução da Operação Entebbe. 

A segunda obra foi escrita, em 2009, pelo Coronel do Exército Brasileiro 

Alessandro Visacro, ex-comandante do 1º Batalhão de Forças Especiais e Oficial de 

Estado-Maior do Comando de Operações Especiais. Em seu livro Guerra Irregular, o 

autor analisa e explica os primeiros atos terroristas de caráter internacional 

empreendido pela Organização para a Libertação da Palestina e pelo Grupo 

Setembro Negro e chega aos dias de hoje ao tratar do terrorismo religioso 

empreendido pela Al Qaeda. 

A terceira obra foi escrita pelo jornalista Mark Bowden, em 2012. O livro A 

Caçada apresenta a coreografia da intervenção, baseando-se em fontes exclusivas 

da Casa Branca, da CIA e do Pentágono3, relatando a operação e o pano de fundo 

da guerra contra o terrorismo, a partir dos atentados terroristas de 11 de setembro 

de 2001.  

As obras foram consultadas no idioma português. As inferências e 

entendimentos foram, portanto, tomados em cima do texto traduzido do original. 

Selecionaram-se obras publicadas a partir do ano seguinte à Operação Entebbe, 

com a finalidade de priorizar os escritos que indicam terem tido tempo razoável para 

a consecução de pesquisa e investigação jornalística, tudo com a intenção de tornar 

esse trabalho mais verídico e completo.  

Devido à necessidade de venda e fixação da atenção do leitor, além da pouca 

profundidade da maioria das matérias jornalísticas e sua rápida proliferação entre a 

concorrência, desprezou-se manchetes desse veículo de informação. 

 

 

 
3 É a sede do Departamento de Defesa dos EUA localizado no condado de Arlington, Virgínia, em Washington 

DC. 
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1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Este trabalho é relevante por contribuir com as expressões política e militar do 

Poder Nacional. Amparando-se em um estudo de caso, busca-se a compreensão 

dos esforços que os Estados vêm empreendendo no intuito de se manterem 

constantemente atualizados no tocante à prevenção e combate a um fenômeno que 

se encontra em constante mutação, o terrorismo transnacional. 

 Não há dúvida de que a violência em nível nacional, transnacional ou 

subnacional vai continuar, e os chamados conflitos assimétricos de 4ª geração 

predominarão. Junto aos Estados Nacionais, como novos atores protagonistas, 

surgem organizações não estatais armadas e integradas por forças irregulares de 

diferentes matizes: separatistas, anarquistas, extremistas políticos, étnicos ou 

religiosos, crime organizado e outros, cuja principal forma de atuação fundamenta-se 

no emprego de ações não convencionais, dentre elas podemos destacar os 

atentados terroristas (PINHEIRO, 2008). 

Durante as primeiras horas do dia 04 de julho de 1976, uma expedição de 

resgate abandonou o coração da África com mais de uma centena de reféns que 

estavam nas mãos do ditador de Uganda. A Operação Entebbe atravessou 4.000 km 

com uma força de comandos a bordo de aviões e se engajou em uma espetacular 

batalha de apenas 90 minutos contra o terrorismo internacional, grifo nosso 

(STEVENSON, 1976, grifo nosso). 

Por outro lado, os ataques do 11 de setembro de 2001, levaram a uma caçada 

a Osama Bin Laden, que durou cerca de 10 (dez) anos, passando pela campanha 

do Afeganistão e pela invasão ao Iraque, o que por si só revela o aumento do grau 

de complexidade da ameaça terrorista ao longo dos anos. Assim sendo, somente a 

inovação da investigação, análise e preparação para a ação militar terrestre 

possibilitaram que helicópteros cruzassem a fronteira do Paquistão em direção a 

Abbottabad para fechar o cerco contra o líder da AL QAEDA (LIMA, 2017, grifo 

nosso). 

Além disso, o elevado envolvimento político nos assuntos de defesa dos EUA 

desencadeou medidas ativas de proteção, impactando na reformulação da estrutura 

organizacional de setores chaves da república estadunidense, com apoio no 

desenvolvimento de novas capacidades tecnológicas e no emprego de experientes e 

habilidosos operadores especiais. Esse quadro contribuiu para a elevação da 
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capacidade de resiliência e resolução de problemas relacionados à prevenção e 

combate ao terrorismo transnacional (LIMA, 2017). 

Dessa forma, reconhecer que o terrorismo está em constante mudança e 

compreender a dinâmica dessa evolução permite produzir análises prospectivas 

que, longe de serem “profecias”, podem ajudar, de forma holística, na definição de 

cenários, avaliação de riscos e adoção de medidas realistas que os mitiguem ou 

eliminem (RABELO, 2017). 

 Paralelamente, no Brasil, o Ministério da Defesa possui apenas 20 (vinte) anos 

de existência e, por se tratar de um Ministério muito novo, ainda carece de 

aperfeiçoamentos no sentido de obter um efetivo engajamento da expressão política 

nos assuntos de segurança e defesa. 

Portanto, o que se pretende com esse trabalho é alertar sobre a importância de 

se revisar modelos organizacionais ultrapassados e contribuir com a contínua 

ampliação da integração interagências. Além disso, espera-se contribuir para a 

conscientização da necessidade da associação da expressão política à militar, 

sobretudo na área de segurança e defesa, a fim de que os objetivos traçados pela 

política nacional de defesa, caso exijam o uso da força, sejam alcançados pela 

expressão militar de forma menos onerosa e pontual. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esta seção promove um debate sobre os principais termos que servem de 

lente conceitual para a consecução da presente pesquisa: 1) Consciência 

Situacional 2) Definições relacionadas ao fenômeno do terrorismo; 3) Prevenção e 

combate ao terrorismo; e 4) Conceitos relativos às Operações Especiais. Dessa 

forma, será possível embasar o presente estudo da forma mais clara possível. 

 

2.1 CONSCIÊNCIA SITUACIONAL 

 

No contexto atual das operações terrestres, verifica-se que a complexidade 

dos problemas enfrentados pelas forças militares aumenta, à medida que surgem 

um número maior de atores em presença e os aspectos relacionados ao chamado 

“terreno humano”. Não só o ambiente operacional se modificou, como também os 

atores envolvidos nem sempre são visíveis às forças empregadas.  

Os anos 90 se caracterizaram por uma mudança no contexto das operações 

militares, nas quais o combate de alta intensidade passou a ser influenciado pelo 

surgimento de atores não estatais, com crescente capacidade de interferir 

diretamente no resultado das campanhas militares. Inseridos em áreas urbanizadas 

e descaracterizados no meio da população civil, estes atores forçaram às 

adaptações das técnicas, táticas e procedimentos em uso pelos Exércitos. (BRASIL, 

2014) 

Consciência Situacional consiste na percepção precisa e permanentemente 

atualizada do ambiente operacional no qual se atua e no reconhecimento da 

importância de cada elemento percebido em relação à missão atribuída. Em outras 

palavras, é a perfeita sintonia entre a situação percebida pelos comandantes e a 

situação real, de modo a permitir melhores condições ao processo decisório. 

(BRASIL, 2014) 

 O sucesso nas operações exige decisões oportunas e eficazes, tomadas com 

base no julgamento preciso dos conhecimentos e das informações disponíveis. 

Portanto, é fundamental desenvolver e manter uma consciência situacional durante 

toda a operação. Tal consciência advém da análise e do julgamento dos 

conhecimentos e informações que mais se destacam entre os fatores operacionais e 

os fatores da decisão, permitindo ao comandante e ao EM ampliar o conhecimento 
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do ambiente operacional, bem como ter uma visão mais clara da situação-problema 

enfrentada. (BRASIL, 2014) 

Para analisar e descrever um ambiente operacional, o comandante considera 

oito fatores operacionais, interdependentes, descritos na Seção. Após o recebimento 

da missão, o comandante destaca as informações relevantes e, à luz dos fatores da 

decisão, em combinação com os fatores operacionais, define a compreensão sobre 

a situação, visualiza a situação e o problema, descreve a sua visualização e controla 

as operações. (BRASIL, 2014) 

Desenvolver e manter a consciência situacional são condições essenciais 

para que o comandante e seu estado-maior possam elaborar planos eficazes, avaliar 

as ações com precisão e tomar decisões adequadas no curso das operações. 

 

2.1.1 Fatores Operacionais 

 

O conhecimento dos fatores operacionais é fundamental para desenvolver um 

entendimento completo do ambiente. Eles são aspectos militares e não militares que 

diferem de uma área de operações para outra e afetam as operações. Descrevem 

não só os aspectos militares de um ambiente operacional, mas também a influência 

da população sobre ela, abrangendo as dimensões humana, física e informacional. 

(BRASIL, 2014) 

 

 

Figura 1 – Dimensões e Fatores Operacionais 

Fonte: BRASIL, 2014 
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Os oito fatores operacionais são: político, militar, econômico, social, 

informação, infraestrutura, ambiente físico e tempo (PMESII-AT). O estudo do (a) 

Teatro de Operações (TO) ou Área de Operações (A Op) quanto aos oito fatores é 

contínuo, com vistas a refinar e atualizar o planejamento no decorrer da operação 

(BRASIL, 2014). 

 

Fator Descrição Itens de Análise 

Político 

Descreve a distribuição 

de responsabilidade e 

poder nos níveis de 

governo. 

- centro político de poder 

- tipo de governo e 

legitimidade 

- relações exteriores  

- grupos políticos de 

influência 

Militar 

Explora as capacidades 

militares e paramilitares 

de todos os atores 

relevantes (forças 

oponente, amiga e 

neutra), no espaço de 

batalha. 

- forças militares e 

paramilitares 

- meios aplicados às 

Funções de Combate  

- atores armados não 

militares 

Econômico 

Analisa o comportamento 

individual e coletivo 

quanto à obtenção, 

distribuição e consumo 

de recursos financeiros. 

- economia formal e 

informal 

- sistemas financeiro e 

bancário 

- atividades econômicas 

legais e ilegais  

- disponibilidade de 

postos de emprego  (há 

desemprego/ mão de 

obra ociosa?) 

Social 

Descreve o ambiente 

cultural, religioso e étnico 

encontrado no TO/A Op. 

- aspectos demográficos  

- nível educacional da 

população  
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Descreve as crenças, 

valores, costumes e 

comportamento dos 

membros da sociedade. 

- diversidades étnica e 

religiosa 

- observância aos direitos 

humanos 

- centro social de poder 

- normas sociais e 

valores vigentes 

Informação 

Descreve natureza, 

amplitude, características 

e efeitos das 

organizações e indivíduos 

ligados às informações. 

Detalha os sistemas de 

coleta, processamento, 

disseminação e emprego 

das informações. 

- informações públicas 

(mídias, jornais, etc.)  

- guerra de Informação 

- sistemas e cultura de 

Inteligência 

- manuseio das 

informações 

Infraestrutura 

Analisa e relaciona 

estruturas, serviços e 

instalações necessárias 

ao funcionamento da 

comunidade ou 

sociedade local. 

- zonas urbanas  

- principais construções  

- sistemas de transporte  

- densidade de 

construções 

Ambiente 
Físico 

Descreve os aspectos 

fisiográficos e a 

meteorologia no (a) TO/A 

Op. 

- terreno 

- clima 

- histórico de desastres 

naturais 

- meteorologia 

Tempo 

Descreve o tempo e 

duração das operações, 

eventos e condições 

no (a) TO/A Op. Analisa e 

descreve como a noção 

de tempo e de duração 

- O tempo como um fator 

crítico e uma ferramenta 

para a obtenção de 

vantagens táticas, 

operacionais e 

estratégicas. 
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são percebidos pelos 

vários atores no ambiente 

operacional. 

- O tempo direciona a 

realização de operações 

e campanhas.  

- O tempo como um dos 

fatores mais importantes 

de planejamento de 

condução de tomada de 

decisão. 

- Tempo disponível para 

o cumprimento da missão 

e tempo de duração da 

operação. 

Quadro 1 – Fatores Operacionais 

Fonte: BRASIL, 2014 

 

2.1.2 Fatores de Decisão 

 

Os fatores da decisão descrevem as características de uma área de 

operações, e são concentrados na análise de como podem afetar o cumprimento da 

missão. 

Enquanto os fatores operacionais são estudados para formar uma base de 

informações relevantes às operações, os fatores da decisão permitem ao 

comandante e seu estado-maior abordar os aspectos relevantes que alteram o 

resultado das operações e aprimorar a consciência situacional. Os fatores da 

decisão são: missão, inimigo, terreno e condições meteorológicas, meios e apoios 

disponíveis, tempo e considerações civis (MITM-TC). (BRASIL, 2014) 

 

Fator Descrição 

Missão 

O comandante e o EM visualizam todos os fatores da 

decisão, considerando o impacto que cada um exerce 

sobre o cumprimento da missão. A missão é traduzida 

por um conjunto de atividades e tarefas, que 

juntamente com a finalidade e a intenção dos 

comandantes dois escalões acima, indica claramente a 



26 

 

 

ação a ser tomada e o seu porquê. Normalmente, é o 

primeiro fator a ser considerado durante o processo 

decisório. O enunciado da missão contém: “o que”, 

“quando”, “onde” e o “porquê” da operação. 

Inimigo 

Este fator aborda o dispositivo do inimigo (organização, 

tropas com suas localizações e mobilidade tática), 

doutrina, equipamento, capacidades, vulnerabilidades e 

prováveis linhas de ação. DICOVAP: dispositivo, 

composição, valor, atividades recentes e atuais e 

peculiaridades. 

Terreno e 
Condições 

Meteorológicas 

A análise do terreno e das condições meteorológicas 

são inseparáveis e influenciam diretamente as 

operações militares dos oponentes. O terreno inclui os 

recursos naturais (como rios e montanhas) e 

características artificiais (como cidades, aeroportos e 

pontes). O comandante analisa o terreno considerando 

os cinco aspectos militares do terreno expressos na 

sigla OCOAV: observação e campos de tiro, cobertas e 

abrigos, obstáculos, acidentes capitais e vias de 

acesso. Os aspectos militares quanto às condições 

meteorológicas incluem visibilidade, vento, 

precipitação, nebulosidade, temperatura, umidade. 

Meios 

Este fator inclui a quantidade de tropas amigas 

disponíveis, seus tipos, suas capacidades e suas 

condições de emprego, incluindo – e sobretudo – 

quanto ao apoio logístico. Este último abrange níveis de 

suprimento e os elementos de apoio disponíveis. Inclui, 

ainda, o apoio civil eventualmente empregado pelas 

GU/U. 

Tempo 

O comandante avalia o tempo disponível para o 

planejamento, a preparação e a execução das tarefas 

ligadas às operações. Inclui avaliar o tempo necessário 

para compor os meios, movimentar e manobrar as 



27 

 

 

unidades em relação ao inimigo e o tempo de 

planejamento dos subordinados. 

Considerações 
Civis 

As considerações civis analisam a influência da cultura 

e das atividades da população local sobre o (a) TO/A 

Op e a condução das operações sobre essas 

populações. Inclui efeitos da infraestrutura, das 

instituições e organizações civis e da liderança 

política/civil local. As considerações civis compreendem 

seis vetores: áreas, estruturas, capacidades, 

organizações, pessoas e eventos. 

Quadro 2 – Fatores de Decisãos 

Fonte: BRASIL, 2014 

 

2.1.3 Relação dos Fatores Operacionais e dos Fatores da Decisão 

 

Os fatores operacionais e os da decisão são inter-relacionados. Os 

operacionais orientam os fatores da decisão por sua maior amplitude e em função do 

conceito do Espaço de Batalha e Ambiente Operacional em suas respectivas 

dimensões. (BRASIL, 2014) 

 

Missão Inimigo 

Terreno e 
Condições 

Meteorológicas 

Meios 

 
Tempo 

 

Considerações 
Civis 

Política 

Militar 

Informação 

Social 

Econômico 

Política 

Militar 

Informação 

Social 

Infraestrutura 

Ambiente Físico 

Política 

Militar 

Social 

Econômico 

 

 

Política 

Informação 

Social 

Tempo 

 

Política 

Militar 

Econômico 

Social 

Informação 

Infraestrutura 

Ambiente Físico 

Tempo 

Quadro 3 – Quadro de Relação dos Fatores Operacionais e de Decisão 

Fonte: BRASIL, 2014 
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2.2 DEFINIÇÕES RELACIONADAS AO FENÔMENO DO TERRORISMO 

 

Para que se possa entender o estudo que foi proposto, faz-se necessária a 

compreensão de algumas definições básicas acerca do terrorismo e suas 

classificações. 

 

2.2.1 Terrorismo 

 

Acerca desse assunto existem diversas definições e também muitas 

divergências. O ponto crucial dessa questão está na diferença do que é de fato e o 

que se decidiu definir como terrorismo. O primeiro diz respeito àqueles que utilizam 

esse recurso operacional, visando somente os resultados práticos. O segundo é 

afeto ao Estado e à sociedade civil, que definem terrorismo buscando contemplar 

aspectos políticos, jurídicos e, eventualmente, princípios éticos e morais (VISACRO, 

2009). 

A definição do que o Estado brasileiro compreende por terrorismo é 

particularmente importante, pois influencia diretamente nos órgãos a serem 

incumbidos de sua prevenção e combate (BRASIL, 2003). 

Conforme visto nos itens anteriores, não existe um consenso interno, muito 

menos mundial, sobre a definição de terrorismo. Algumas definições adotadas por 

órgãos governamentais serão expostas a seguir.  

De acordo com o MD 35-G-01 Glossário das Forças Armadas: 

 

Forma de ação que consiste no emprego da violência física ou 
psicológica, de forma premeditada, por indivíduos ou grupos, apoiados 
ou não por Estados, com o intuito de coagir um governo, uma 
autoridade, um indivíduo, um grupo ou mesmo toda a população a 
adotar determinado comportamento. É motivado e organizado por 
razões políticas, ideológicas, econômicas, ambientais, religiosas ou 
psicossociais (BRASIL, 2015, p. 267). 

 

A ABIN, órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN), adota a 

definição da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CREDEN) 

 

Ato premeditado, ou ameaça, por motivação política e/ou ideológica, 
visando atingir, influenciar ou coagir Estado e/ou sociedade, com 
emprego de violência. Entende-se, especialmente, por ato terroristas 
aqueles definidos nos instrumentos internacionais sobre a matéria, 
ratificados pelo Estado brasileiro. (VISACRO, 2009, p.282) 
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Outras definições relevantes são as adotadas pelos Departamentos de 

Estado e de Defesa americanos, bem como a adotada pelo Governo do Reino 

Unido: 

 
Departamento de Estado – Violência premeditada e politicamente 
motivada perpetrada contra alvos não combatentes por grupos 
subnacionais ou agente clandestinos, normalmente com a intenção de 
influenciar uma audiência. 
Departamento de Defesa – O Calculado uso da violência ou ameaça de 
sua utilização para inculcar medo, com a intenção de coagir ou intimidar 
governos ou sociedade, a fim de conseguir objetivos geralmente 
políticos, religiosos ou ideológicos. 
Governo do Reino Unido – O uso da força ou sua ameaça com o 
objetivo de fazer avançar uma causa ou ação política, religiosa ou 
ideológica que envolva violência séria contra qualquer pessoa ou 
propriedade, coloque em risco a vida de qualquer pessoa ou crie um 
risco sério para a saúde e segurança do povo ou de uma parcela do 
povo (VISACRO, 2009, p. 282). 

 
Por outro lado, no manual EB 70-MC-10.212 Operações Especiais, são 

observados os seguintes conceitos acerca do assunto: 

 

Terrorismo – é a forma de ação que consiste no emprego da violência 
física ou psicológica, de forma premeditada, por indivíduos ou grupos, 
apoiados ou não por Estados, com o intuito de coagir um governo, uma 
autoridade, um indivíduo, um grupo ou mesmo toda a população a adotar 
determinado comportamento. É motivado e organizado por razões 
políticas, ideológicas, econômicas, ambientais, religiosas ou 
psicossociais. 
Terrorista – quem quer que recorra à violência ou ameace usá-la, na 
tentativa de impor um sistema de intimidação coercitiva, independente de 
suas motivações ou orientação ideológica (BRASIL, 2017, p.4-11, grifo 
nosso). 

 
Os elementos básicos constitutivos de um atentado terrorista são assim 

definidos: 

Agente perpetrador – organizações militantes ou criminosas, 
qualificadas ou não como terroristas. 
Clandestinidade – ilegalidade ou caráter sub-reptício que define o ato 
criminoso. 
Crise – Um incidente ou situação que envolva ameaça a um país, seus 
territórios, cidadãos, forças de segurança e possessões ou interesses 
vitais, que se desenvolva rapidamente e gere condições de importância 
diplomática, econômica, política ou de segurança nacional de tal grau 
que exija a consideração de compromisso de forças militares, forças de 
segurança interna e de recursos nacionais para realizar objetivos 
nacionais. 
Alvo(s) primário(s) – constitui o objeto imediato da ação. Podem ser 
pessoas ou grupos de pessoas (selecionados ou não); determinado 
segmento da sociedade; categoria profissional, como magistrados, 
policiais, militares e funcionários públicos; instalações civis ou militares; 
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bens públicos ou privados; veículos etc. Não raro, o(s) alvo(s) primário(s) 
coincide(m) com o próprio público alvo, grifo nosso. 
Publicidade – o terrorista age premeditadamente em busca de 
publicidade, pois é ela que fornece a ligação entre o efeito do ataque ao 
alvo primário e o público alvo. Sem a divulgação do ato de violência e de 
seus resultados imediatos, um atentado terrorista se torna inócuo. 
Público alvo – parcela da população ou dos governantes sobre a qual o 
agente perpetrador busca exercer influência ou alterar comportamento. 
Normalmente, um atentado terrorista é concebido para atingir, ao mesmo 
tempo, diferentes públicos alvos. 
 Meta psicológica - pretensa aceitação pública da ideia força implícita ao 
ato de violência. Trata-se de como se espera afetar psicologicamente o 
público alvo pela ação terrorista. Isto é, como as atitudes ou posturas do 
público alvo poderão ser alteradas ou como suas tendências 
comportamentais poderão ser reforçadas diante dos resultados imediatos 
e dos danos nocivos decorrentes do ataque. Em termos práticos, traduz-
se em ideias simples, como: a incapacidade ou ineficiência de um 
Estado; a inutilidade da presença militar; o fracasso dos esforços para 
conter a violência ou erradicar as ameaças representadas pelas 
organizações militantes; a existência de um poder paralelo capaz de 
exercer efetivo controle sobre determinadas áreas e sobre parcela da 
população civil; a existência de uma oposição armada; a falência de uma 
política governamental etc. Nem sempre a meta psicológica está 
associada a um objetivo político Visacro (2009, pp. 284-285, grifo nosso). 

 

 

2.2.2 Classificações do Terrorismo 

 

Não resta qualquer dúvida sobre a importância de se conhecer os tipos de 

terrorismo possíveis de serem desenvolvidos e praticados, de forma que, logo que 

identificados, poderão ser combatidos em melhores condições. Dessa forma, 

verificam-se as seguintes classificações desse fenômeno: 

 

(1) Quanto à amplitude: 
(a) Terrorismo internacional – caracterizado por ataques cujo 
financiamento, preparação, consequências e ramificações transcendem 
as fronteiras nacionais. Ou seja, quando as vítimas, os agentes 
perpetradores e o local de um atentado, ou ainda, os meios utilizados, 
envolvem mais de um país ou nacionalidade. 
(b) Terrorismo nacional ou doméstico – caracterizado por ataques 
cujos atos de violência são perpetrados por terroristas em seu próprio 
país e contra seus próprios compatriotas. 
(2) Quanto ao alvo ou à natureza do ataque: 
(a) Terrorismo seletivo – forma de atuação na qual os ataques ou 
campanhas de atentados encontram-se restritas a alvos específicos, 
limitando, sobretudo, os danos colaterais a vítimas inocentes, com vistas 
a não atrair a reprovação generalizada da opinião pública. 
(b) Terrorismo indiscriminado – compreende a execução de atentados 
concebidos com o propósito deliberado de vitimar o maior número 
possível de não combatentes. 
(3) Quanto à motivação: 
(a) Terrorismo de Estado – modelo de terror caracterizado pelo 
emprego ilegítimo da força coercitiva, aplicada por agências estatais de 
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segurança, com o propósito de neutralizar ou erradicar a oposição 
política interna e assegurar a preservação do regime de governo vigente. 
Admite, ainda, uma variante denominada “terrorismo patrocinado pelo 
Estado”, relativa ao uso de organizações terroristas para promover, de 
forma velada, interesses de Estados na arena internacional. 
(b) Terrorismo político-ideológico ou secular – modelo de violência 
política de caráter subversivo, aplicado de forma sistemática por grupos 
separatistas ou organizações revolucionárias. 
(c) Terrorismo político-religioso – emprego sistemático de ataques 
terroristas por organizações militantes que têm a devoção religiosa como 
base institucional. 
(d) Narcoterrorismo – forma de terrorismo financiada pelo tráfico de 
drogas e, especificamente, orientada para a manutenção ou expansão 
dos lucros gerados por essa atividade criminosa. Normalmente, está 
inserido no contexto de disputas entre facções rivais pelo controle de 
áreas de plantio e refino localizadas em zonas rurais e por mercados 
consumidores nos centros urbanos, ou, ainda, é empregado como 
recurso operacional no embate contra órgãos de repressão estatais e 
forças de segurança pública (VISACRO 2009, pp.287-291, grifo nosso). 

 

 

2.3 O ENFRENTAMENTO AO TERRORISMO 

 

2.3.1 Antiterrorismo 

 

Entende-se por antiterrorismo (AT) o conjunto de atividades e medidas 

defensivas de caráter eminentemente preventivo, destinado a: dissuadir indivíduos 

ou grupos (nacionais, estrangeiros ou transnacionais) que têm a intenção de 

empregar táticas, técnicas e procedimentos típicos de organizações terroristas, 

independentemente de suas possíveis motivações ou orientações ideológicas; 

identificar ameaças terroristas reais ou potenciais; e impedir a realização de atos de 

terror (BRASIL, 2017). 

Para Pinheiro (2010), é a condução de medidas de caráter eminentemente 

defensivo que objetivam a redução das vulnerabilidades aos atentados terroristas. 

As atividades desenvolvidas por órgãos de segurança nos aeroportos; as normas 

que regulamentam o relacionamento entre passageiros e as tripulações dos voos 

comerciais; a fiscalização exercida pelos órgãos de controle de imigração e receita 

nas estações rodoferroviárias, portos, aeroportos e fronteiras; a segurança instalada 

na proteção aos serviços públicos essenciais, bem como o patrulhamento das 

principais vias de transporte e comunicações, todas estão no contexto do 

antiterrorismo. 
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2.3.2 Contraterrorismo 

 

Entende-se por contraterrorismo (CT) o conjunto de atividades e medidas 

ofensivas de caráter eminentemente repressivo, destinado a: dissuadir indivíduos ou 

grupos (nacionais, estrangeiros ou transnacionais) que têm a intenção de empregar 

táticas, técnicas e procedimentos típicos de organizações terroristas, 

independentemente de suas possíveis motivações ou orientações ideológicas; 

impedir a realização de atos de terror; e responder a atos criminosos perpetrados 

por indivíduos ou grupos que empreguem táticas, técnicas e procedimentos típicos 

de organizações terroristas. (BRASIL, 2017). 

Pelo manual do 1º Batalhão de Forças Especiais, são todos os atos 

repressivos ao terrorismo. Dentre os quais podemos citar: negociação ou 

gerenciamento de crise, resgate de reféns, captura e ou eliminação de terroristas, 

retomada de instalações, desativação de explosivos, reconhecimento tático e 

neutralização das áreas de homizio de terrorista (FILHO, 2011). 

Da mesma forma, para Pinheiro (2010) é o conjunto de medidas de caráter 

eminentemente ofensivo, tendo como alvo as diversas organizações terroristas em 

presença, a fim de prevenir, dissuadir ou retaliar atos terroristas. 

Nesse contexto, o contraterrorismo passa a ter duas vertentes, o pró-ativo e 

o reativo, ambos com caráter ofensivo, sendo o primeiro realizado antes de uma 

crise, e o segundo com medidas reativas, ou seja, depois de instaurada a crise. 

Entende-se por contraterrorismo pró-ativo os esforços de caráter 

eminentemente ofensivo e repressivo, despendidos por agências de inteligência (AI) 

e forças de segurança estatais com o propósito deliberado de impedir a consecução 

de um ataque terrorista, antecipando-se ao ato hostil. Enquanto que o 

contraterrorismo reativo compreende os esforços de caráter eminentemente ofensivo 

e repressivo, despendidos por AI e forças de segurança estatais com o propósito 

explícito de responder a um ato de terror (BRASIL, 2017).  

                               

2.4 CONCEITOS RELATIVOS ÀS OPERAÇÕES ESPECIAIS 

 

 Para um melhor embasamento e entendimento do presente estudo, torna-se 

imprescindível o conhecimento a respeito de alguns conceitos inerentes às 
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Operações Especiais encontrados no manual EB 70-MC-10.212 Operações 

Especiais.  

Operações Especiais – Operações conduzidas por forças militares e/ou 
paramilitares especialmente organizadas, equipadas e adestradas, 
visando à consecução de objetivos militares, políticos, econômicos ou 
psicológicos relevantes, por meio de alternativas militares não 
convencionais. Podem ser conduzidas tanto em tempo de paz quanto em 
períodos de crise ou conflito armado; em situações de normalidade ou não 
normalidade institucional; de forma ostensiva, sigilosa ou coberta; em 
áreas negadas, hostis ou politicamente sensíveis; independentemente ou 
em coordenação com operações realizadas por forças convencionais; em 
proveito de comandos de nível estratégico, operacional ou tático, grifo 
nosso. 
Ações Diretas (tipo de operação especial) – São ações normalmente 
agressivas e de curta duração, realizadas por tropa qualificada, de valor e 
constituição variáveis, por meio de uma infiltração terrestre, aérea ou 
aquática, contra alvos de valor significativo, localizados em áreas hostis. O 
mesmo que Ações de Comandos. 
Forças de Operações Especiais – Forças destinadas à execução de 
operações especiais: forças especiais, comandos e seus apoios. 
Forças Especiais – Seguimento das forças de operações especiais 
especificamente selecionados, equipado, organizado e adestrado para 
atender às exigências do combate irregular. 
Comandos – 1. Força de operações especiais vocacionadas para a 
execução de ações diretas. 2. Tropa permanentemente adestrada e 
altamente qualificada a operar sob circunstâncias e ambientes impróprios 
ou contraindicados ao emprego de outros elementos das forças regulares, 
que realiza ações de surpresa, em pequenos grupos, mediante rápidas 
incursões, estando apta a cumprir uma ampla variedade de missões ou 
tarefas táticas ou estratégicas (BRASIL, 2017,pp. 1-2, 4-5, grifo nosso). 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Com base nos conceitos teóricos apresentados no Manual de Elaboração de 

Projetos de Pesquisa da Escola de Comando e Estado Maior do Exército (ECEME), 

a metodologia empregada na confecção do trabalho científico ocorreu conforme o 

descrito a seguir. Seguindo a taxionomia de Vergara (2009), essa pesquisa foi 

qualitativa, explicativa, bibliográfica e documental. Qualitativa, pois privilegia análises 

de documentos, relatos e entrevistas para entender os benefícios por meio da 

atuação de militares de uma forma mais profunda. Explicativa porque o autor busca 

tornar o assunto o menos complexo possível. Bibliográfica porque possui sua 

fundamentação teórico-metodológica na investigação dos assuntos abordados e na 

criação do conhecimento disponíveis em livros, manuais, artigos e redes eletrônicas 

de acesso livre ao público em geral. Documental porque se utiliza de documentos de 

trabalhos, relatórios, ofícios e memorandos não disponíveis para consultas públicas. 

A escolha do objeto de estudo da pesquisa baseou-se na Operação Entebbe, 

enquadrando-se como estudo de caso único, o que, segundo YIN (2001), é 

caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo dos fatos objetos da investigação, 

permitindo um amplo e pormenorizado conhecimento da realidade e dos fenômenos 

pesquisados, estando coerente com o tempo disponível para pesquisa. 

 

3.2 UNIVERSO DA AMOSTRA 

 

Portanto, o universo para o desenvolvimento do estudo empreendido foi o 

Oriente Médio e os EUA. Nesse universo, selecionou-se uma amostra não 

probabilística, classificada como “por acessibilidade”. 

Segundo Vergara (2009, p. 47-49), a amostra não probabilística por 

acessibilidade é selecionada quando se tem facilidade de acesso a ela. Assim 

sendo, a amostra por acessibilidade baseou-se em documentos do governo dos 

EUA, estudos científicos sobre o tema e obras que retratam os acontecimentos no 

Oriente Médio e nos EUA durante o marco temporal que vai do ano de1964 (criação 

da OLP) até o ano de  2015 (ápice das ações do Estado Islâmico na Síria).  
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3.3 COLETA DE DADOS 

 

A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de consultas ao Observatório 

Militar da Praia Vermelha e à Rede Integrada de Bibliotecas do Exército Web (Rede 

BIE). Para a escolha das obras na rede virtual utilizou-se o elemento de busca 

“Terrorismo”, o que revelou a existência de relevantes obras sobre o tema em 

estudo. 

Além das obras supramencionadas, as obras Guerra Irregular e 90 Minutos 

em Entebbe, pertencentes ao acervo pessoal desse autor, constituirão, juntamente 

com documentos do governo dos EUA, outras obras e artigos científicos disponíveis 

na Rede Mundial de Computadores a base de dados para esse trabalho. 

 

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

A abordagem escolhida para o tratamento dos dados privilegia procedimentos 

qualitativos de pesquisa. Isto em razão da natureza do problema dessa pesquisa e 

do perfil do pesquisador. Os dados serão tratados pela análise do conteúdo, que, 

segundo Vergara (2009), é “uma técnica para o tratamento de dados que visa 

identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema”. Isto ocorrerá 

durante toda a investigação, tanto na pesquisa bibliográfica quanto na documental.  

 

3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

O método escolhido possui limitações, pois, por se tratar de uma pesquisa 

bibliográfica, limitar-se-á às consultas realizadas pelo autor, que buscará a maior 

variação possível. Por esse motivo, é de extrema importância a seleção das fontes a 

serem utilizadas no trabalho, a fim de se evitar que a análise subjetiva seja 

tendenciosa. Enfim, a metodologia utilizada buscará evidenciar de forma objetiva e 

clara, os seus tipos, universo e amostra, tratamento de dados e as limitações dos 

métodos elencados. Com isso, acredita-se que o método escolhido será acertado e 

possibilitará alcançar com sucesso o objetivo final desta pesquisa.  
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4 PERSPECTIVA HISTÓRICA DO TERRORISMO TRANSNACIONAL 

 

4.1 A INTERNACIONALIZAÇÃO DO TERRORISMO ÁRABE-PALESTINO 

 

4.1.1 Antecedentes 

 

 Em 1964, surgia a Organização para a Libertação da Palestina (OLP), sob 

liderança do advogado Ahmad Chukeiry. Contando com o apoio da Liga Árabe, a 

organização estava mais orientada às questões afetas aos refugiados e aos 

deslocados civis. A criação da OLP e a redação da Carta Nacional Palestina 

proporcionaram um significativo avanço ao nacionalismo palestino (VISACRO, 

2009). 

 Em 1967, Egito, Síria e Jordânia concentraram tropas na fronteira com Israel. 

Em consequência, recorrendo à autodefesa preventiva e ao princípio da surpresa, os 

Israelenses iniciaram a Guerra dos Seis Dias, no dia 05 de junho, lançando uma das 

mais fulminantes ofensivas da história. Com um plano minucioso e muito bem 

coordenado, a Força Aérea de Israel pulverizou, ainda em solo, as forças aéreas 

oponentes, deixando desimpedido o caminho para o avanço de seus tanques. Em 

apenas seis dias, o ataque das FDI (Forças de Defesa Israelenses) em três frentes 

já havia desbaratado os exércitos inimigos, assegurando a posse da faixa de Gaza e 

do deserto do Sinai ao sul; de toda a margem direita do rio Jordão, incluindo 

Jerusalém; e das colinas de Golan, na fronteira com a Síria – o que equivale a toda 

a Palestina e um pouco mais. Israel quadriplicara seu território (VISACRO, 2009). 

Em 1968, um novo artigo foi acrescentado à Carta Nacional Palestina 

estabelecendo que a luta armada não era meramente uma tática, ao contrário, 

constituía uma estratégia global e o único caminho para a libertação da Palestina. 

Foi dentro desse contexto, que outro ator adquiriu notável relevância: a Frente 

Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), de Georges Habache. Surgida do 

Movimento Nacionalista Árabe, a FPLP possuía franca orientação marxista-leninista 

e deu início ao ciclo do terrorismo internacional (VISACRO, 2009). 

 A partir de 1967, os fedayin foram sendo privados de seus refúgios ativos, 

pois, durante a Guerra dos Seis Dias, Israel ocupou a Cisjordânia, a Faixa de Gaza e 

a península do Sinai; em 1970, com o episódio do Setembro Negro, as organizações 

militantes palestinas foram banidas da Jordânia e, em 1982, as FDI ocuparam o sul 
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do Líbano.  Diante disso, a FPLP inaugurou o ciclo de terror internacional, com o 

sequestro de uma aeronave da companhia israelense EL AL, no dia 23 de julho do 

conturbado ano de 1968 (VISACRO, 2009). 

 

4.1.2 Primeira fase (1968-1970) 

 

Segundo Visacro (2009), o ano de 1968 foi de efervescência em todo o 

mundo. No Oriente Médio, ele marcou o início da campanha terrorista da FPLP. A 

primeira fase do terrorismo internacional caracterizou-se pela inovação tática dos 

guerrilheiros em uma ousada campanha de sequestros aéreos e pela surpresa 

natural e despreparo com que os Estados nacionais foram colhidos. A opção da 

FPLP pelo terror internacional foi motivada pelos seguintes fatores:  

– aeronaves comerciais e seus passageiros civis eram alvos bem mais 
vulneráveis que as guarnecidas fronteiras de Israel; 
– o dogmatismo marxista dos militantes da FPLP, que entendiam a luta 
palestina sob as perspectivas do materialismo histórico, vendo-a como 
parte integrante de um processo mais amplo, isto é, da tão apregoada 
“revolução mundial”; e  
– o acesso garantido à mídia e à opinião pública internacionais. 
(VISACRO,2009) 
 

Os ataques intensificaram-se e estenderam-se às linhas aéreas ocidentais. 

No dia 6 de setembro de 1970, três aeronaves que decolavam da Europa com 

destino a Nova Iorque foram sequestradas – um DC8 da Swissair, um Boeing 707 da 

norte-americana TWA e um jumbo da Pan Am. Uma quarta tentativa de sequestro, 

envolvendo uma aeronave da El Al, fracassou, sendo presa, pela polícia inglesa, a 

militante Leila Khaled (VISACRO, 2009).  

Os dois primeiros aviões foram conduzidos para Campo Dawson, na 

Jordânia. O Jumbo da Pan Am foi explodido no Cairo. Passados três dias, um VC-10 

da Boac foi sequestrado e levado para o mesmo campo jordaniano. A vida dos 

reféns foi trocada pela liberdade de Leila Khaled e outros militantes que se 

encontravam presos na Europa. Porém, no dia 12 de setembro, as três aeronaves 

explodiram, simultaneamente, diante das câmeras de todo o mundo, 

desencadeando forte reação da monarquia jordaniana e marcando o fim da primeira 

fase de terror árabe-palestino (VISACRO, 2009). 
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4.1.3 Segunda fase (1970-1973)  

 

A segunda fase do terror internacional palestino foi marcada pela crescente 

radicalização e pela aproximação com grupos extremistas da Europa Ocidental e do 

Japão. Enquanto o terror internacional contava com o apoio tácito de Cuba, União 

Soviética e Coreia do Norte, a Líbia de Kadafi e o Iêmen comprometiam-se explícita 

e integralmente com essa “nova” opção de guerra irregular. Com a mídia ocidental 

aberta ao “circo” terrorista e os Estados nacionais despreparados para enfrentá-lo, a 

onda de violência cresceu (VISACRO, 2009). 

Foi nesse momento que surgiu uma nova organização clandestina, de vida 

curta, porém intensa, sugestivamente denominada Setembro Negro. Sua “estreia” 

ocorreu em novembro de 1971, assassinando membros do primeiro escalão do 

governo jordaniano. O Setembro Negro era menor e possuía uma estrutura mais 

flexível se comparado com outras organizações militantes palestinas e, 

aparentemente, não mantinha vínculos com a OLP (VISACRO, 2009).  

Seu mais célebre atentado ocorreu em setembro de 1972, durante os jogos 

olímpicos de Munique. Com o apoio de terroristas franceses e alemães, militantes do 

Setembro Negro atacaram a delegação esportiva israelense, matando alguns deles 

e sequestrando outros. A malfadada tentativa de resgate da polícia alemã resultou 

na morte de todos os reféns, além de cinco terroristas e um policial. Posteriormente, 

a captura de Abu Daoud, em Amã, revelou que o impetuoso Setembro Negro 

pertencia, na verdade, à Fatah. Seu líder era Abu Iyad, um dos dirigentes palestinos 

mais próximos de Yasser Arafat (VISACRO, 2009). 

 

4.1.4 Terceira fase (1973-1978) 

 

O “último ato” do terror internacional palestino distingue-se das fases que o 

precederam pela ascensão de novos atores dispostos a protagonizá-lo e, finalmente, 

pelo seu declínio. Os principais líderes árabes admitiam que o terrorismo, em um 

primeiro momento, havia, de fato, atingido seu objetivo, atraindo a atenção da 

opinião pública de todo o planeta para a questão palestina. Todavia, sua 

radicalização e o excesso de violência tornaram-se a causa de sua crescente 

desaprovação. Chegara o momento de retroceder. Antes do término de 1973, Arafat 

encerrou as atividades do Setembro Negro (VISACRO, 2009). 
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 Mais uma vitória militar israelense, dessa vez na Guerra do Yom Kippur, 

criara uma perspectiva favorável, ainda que distante, para o diálogo entre o Estado 

judeu e seus vizinhos árabes, especialmente com o Egito do presidente Anwar 

Sadat. Em 1974, o líder da OLP conseguiu uma vitória diplomática palpável, 

discursando perante a Assembleia Geral das Nações Unidas. A opção diplomática 

era reprovada pelos mais radicais, pois se traduzia, em termos práticos, em perda de 

apoio político para as organizações terroristas (VISACRO, 2009). 

 Ainda de acordo com Visacro (2009), a evolução dos acontecimentos sugeria 

um declínio natural da intensa atividade terrorista. Porém, não foi o que aconteceu. 

Naquele momento, emergiram do cenário político três novas lideranças dispostas a 

patrociná-la a despeito de quaisquer outras considerações, conferindo-lhe novo 

vigor. Eram elas:  

 

– o partido Baa’th iraquiano, que o fazia por intermédio de Sabri Al-
Banna, codinome Abu Nidal, ex-representante da Fatah em Bagdá;  
– o incansável e controvertido líder líbio Muamar Kadafi, que criou a 
Organização Nacional dos Jovens Árabes para a Libertação da 
Palestina, da qual fazia parte Abu Mahmoud, ex-Setembro Negro;  
– Wadi Hadad, ex-FPLP, que mantinha estreitos vínculos com a Fração 
do Exército Vermelho alemã (Rote Armee Fraktion – RAF, mais 
conhecida pelo nome de seus jovens líderes Baader-Meinhof), com o 
Exército Vermelho japonês e com o “astro” do terror internacional, o 
venezuelano Ilich Ramírez Sánches, alcunhado “Carlos, o Chacal” 
(VISACRO, 2009).  
 

O ápice dessa terceira fase ocorreu em dezembro de 1975, quando Carlos e 

militantes do Baader-Meinhof, patrocinados por Hadad, sequestraram os ministros 

da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reunidos em Viena. 

Entretanto, logo no ano seguinte o terrorismo internacional palestino entrou em 

franco declínio (VISACRO, 2009). 

 

4.2 A RELIGIÃO SUBSTITUI A IDEOLOGIA 

O nacionalismo que caracterizou a luta dos povos árabes nos anos 1950, 

1960 e 1970 foi sendo gradativamente substituído pelo fundamentalismo islâmico 

como principal fator de motivação (VISACRO,2009). 

 A guerra civil libanesa (1975-1983) contribuiu para aumentar, ainda mais, o 

ressentimento nutrido pelo mundo islâmico contra o Ocidente. Para boa parte dos 

muçulmanos, a inabilidade e a incapacidade política e militar, em especial de 
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Washington, de conter a escalada do conflito foram vistas e interpretadas como uma 

tácita concordância com a agressão israelense, da qual as potências ocidentais 

tornaram-se cúmplices (VISACRO, 2009). 

O período compreendido entre o final dessa guerra civil e a virada do século 

promoveu a ascensão de quatro organizações fundamentalistas islâmicas 

efetivamente comprometidas com a guerra irregular: 

 

- O Partido de Deus (Hizb Allab) ou Hezbollah é uma organização 
fundamentalista islâmica libanesa, fundada durante a guerra civil; 
- O Movimento de Resistência Islâmica Harakat Muqawama Islamiyya 
ou simplesmente Hammas, é a maior e mais influente organização 
fundamentalista palestina. 
- A Jihad Islâmica Palestina (Al-Jihad Al-Islami Fi Filastin), surgiu entre 
1979 e 1980 no Egito, fundada por estudantes palestinos. 
- Brigada dos Mártires de Al-Aqsa criada pelo Fatah, no contexto da 
Primeira Intifada, transcorrida entre os anos de 1987 e 1993 
(VISACRO, 2009). 
 

No início dos anos 1980, um conjunto de ideias, essencialmente calcadas no 

islamismo, começou a ser colocado em prática no Oriente Médio. Naquele momento, 

os dogmas da Guerra Fria ainda estavam impregnados na ótica das grandes 

potências, impedindo-as de reconhecerem o verdadeiro alcance das transformações 

que se processavam no mundo muçulmano (VISACRO, 2009).  

Essas transformações iriam inserir a guerra irregular em um novo contexto. 

Os preceitos políticos-ideológicos que convulsionaram o Terceiro Mundo e 

orientaram as lutas nacionalistas, os movimentos de independência das colônias 

europeias e as guerras revolucionárias, durante quase meio século de Guerra Fria, 

seriam ultrapassados por um novo contexto político-religioso (VISACRO, 2009). 

 A Revolução Iraniana de 1979 e o êxito da resistência afegã à ocupação 

militar soviética tornaram-se marcos importantes nesse processo. A primeira, por 

constituir um Estado fundamentalista islâmico, que materializou as aspirações de 

todos os muçumanos que buscam, em sua fé, as respostas para as contradições da 

“modernidade ocidental”. A segunda, por impulsionar o surgimento da Al-Qaeda, no 

Afeganistão, sob o comando de Osama Bin Laden e patrocinada pelos próprios 

Estados Unidos, a fim de combater a invasão soviética. Desde as sua origens, a 

organização já demonstrava que a obstinação daqueles que travam a jihad poderia 

livrá-los do jugo de uma grande potência militar (VISACRO, 2009). 
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 A Revolução Iraniana, em si, pouco contribuiu em termos técnicos ou 

doutrinários, para o desenvolvimento do terrorismo. Com ela “renasceu“ o fanatismo 

religioso suicida, que passou a desempenhar um papel relevante na conduta da 

guerra no Oriente Médio. Além de fonte de inspiração para militantes radicais em 

todo o planeta, a teocracia iraniana tem mantido estreitos vínculos, por meio de 

apoio político e material, com organizações fundamentalistas extremistas, que 

conduzem ativamente operações de guerra não convencional, como é o caso do 

grupo xiita libanês Hezbollah e da Jihad Islâmica Palestina (VISACRO, 2009). 

Essa fase marcou a determinação islâmica de expandir a religião sem 

reconhecer fronteiras, um objetivo reconhecido na declaração de ano novo de 1980, 

proferida pelo líder da revolução e líder religioso do Irã, o Aiatolá Khomeini, 

exortando os iranianos a exportar a revolução pelo mundo, declarando que não há 

fronteiras para o islamismo: “Precisamos lutar para exportar nossa revolução pelo 

mundo...” (KISSINGER 2015). 

Para os profissionais militares, o fundamentalismo islâmico revelou-se um 

componente psicológico complexo, difícil de ser contornado, que ampliou 

sensivelmente os aspectos subjetivos da guerra. Tal dificuldade não se restringe, 

simplesmente, à supressão do terrorismo fundamentalista local ou internacional, ou 

mesmo à erradicação das longas “filas de espera” daqueles que se oferecem como 

voluntários para explodirem seus corpos como mártires em atentados suicidas. A 

real dificuldade está no modo como a população muçulmana, suscetível ao 

proselitismo fundamentalista, passou a ver e a entender a guerra, suas causas, seus 

objetivos e sua natureza (VISACRO, 2009). 

Contudo, não se pode tentar entender o atual papel do fundamentalismo no 

mundo islâmico e na conduta da guerra do século XXI sem antes inseri-lo no 

contexto histórico, político, social e econômico mais amplo das relações de 

desigualdades estabelecidas entre o Ocidente e o Islã, desde a derrota muçulmana 

na batalha naval de Diu, em 1509, até os dias de hoje, passando pelo advento da 

Revolução Industrial e do neocolonialismo, no século XIX, e pelo desmembramento 

do Império Turco-Otomano, ao fim da Primeira Guerra Mundial. De fato, trata-se de 

uma “nova” reação dos povos muçulmanos à hegemonia econômica e militar dos 

países da Europa Ocidental, dos Estados Unidos e, em menor medida, de Moscou 

(VISACRO, 2009). 
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“Nova” porque, durante a Guerra Fria, o nacionalismo e o socialismo deram a 

impressão de serem respostas adequadas para o atraso em que o mundo 

muçulmano estava mergulhado. Não deu certo. Agora, tentavam, a partir de novas 

interpretações do Islã, encontrar “identidade, sentido, legitimidade, desenvolvimento, 

poder e esperança” (VISACRO, 2009). 

. Além disso, o apoio dos EUA ao antigo regime iraniano dos “Shá”, que fora 

derrubado pela revolução mulçumana de 1979, bem como a aliança e o sustento 

manifestado historicamente a Israel, além da tradicional relação amistosa com os 

países sunitas da região, como a Arábia Saudita e o próprio Iraque, este último 

durante a Guerra Irã-Iraque, ratificaram o envolvimento norte-americano na 

complexa teia de poder no Oriente Médio. Diante do exposto, os EUA surgiram como 

principal inimigo e alvo dos atentados terroristas por parte dos países com 

predominância xiitas (RABELO, 2017). 

A constante presença e intromissão dos EUA na geopolítica do Oriente Médio 

também provocou forte descontentamento por parte de Osama Bin Laden, o qual 

declarou guerra contra o Ocidente. Dessa forma, a consolidação e a expansão da 

organização terrorista Al-Qaeda canalizou e potencializou o sentimento 

antiamericano também nos países dominados por mulçumanos sunitas (RABELO, 

2017). 

 

4.3 A NOVA FACE DO TERRORISMO INTERNACIONAL 

  

Nessa fase do terrorismo internacional, as organizações vêm se 

caracterizando pelo extremismo religioso, graças ao intenso uso de “operações de 

martírio”, um eufemismo para atentados suicidas – recurso operacional proveniente 

da Revolução Islâmica iraniana, que passou a ser aplicado em larga escala contra 

“alvos” israelenses e ocidentais (VISACRO, 2009). 

 A principal tática empregada, considerada a grande inovação, foi o atentado 

suicida, com o uso de explosivos. Um deles, com um caminhão bomba, contra a 

base dos Fuzileiros Navais dos EUA em Beirute, em 1983, provocou a morte de 241 

militares norte-americanos. Momentos depois, outro ataque em Beirute a uma base 

francesa levou 58 militares daquele país à morte (RABELO, 2017) 

Ainda na década de 1990, atentados contra as representações diplomáticas 

dos EUA na África (Quênia e Tanzânia em 1998) e o primeiro atentado em solo 
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norte-americano (World Trade Center em 1993) mostrariam a determinação 

apresentada pela Al-Qaeda em perseguir os seus objetivos, bem como dava 

mostras de que a sua capacidade de atuação estava em plena expansão, com 

presença extracontinental e, mais importante, com capacidade de atuar em pleno 

território dos EUA (RABELO, 2017).  

O objetivo político perseguido pela Al-Qaeda era a expulsão das 

tropas dos EUA de países mulçumanos e da região do Oriente Médio, com a 

consequente redução de sua capacidade de influência naquela parte do globo. O 

ânimo e a capacidade da Al-Qaeda, embora considerados de fácil compreensão por 

alguns analistas, somente ficaram claros para os EUA após o ataque às Torres 

Gêmeas, em 11 de setembro de 2001 (RABELO, 2017). 

O sucesso da Al-Qaeda atraiu a afiliação de organizações menores, como o 

Al-Shabab, que já tinha obtido êxito contra os EUA na Batalha de Mogadíscio, na 

Somália, em 1993. Além disso, outros subgrupos foram formados, com atuação 

relativamente independente, como a Al-Qaeda no Magreb Islâmico (AQIM) e a Al 

Qaeda na Península Arábica (AQAP), os quais atuavam como um tipo de 

“franchise” (RABELO, 2017). 

Em função do atentado de 11 de setembro de 2001, a reação dos EUA, 

liderando a coalizão formada por diferentes países, acabou fazendo com que as 

ações da Al-Qaeda se voltassem também contra os aliados norte-americanos, 

motivando ataques terroristas na Europa, como os ataques desencadeados na 

Espanha, em 2004, e na Inglaterra, em 2005 (RABELO, 2017). 

A Al-Qaeda despertou grande motivação entre os jovens árabes de todas as 

partes do mundo, o que favoreceu o recrutamento e o aumento de seu efetivo. A Al-

Qaeda foi também a primeira organização a utilizar as ferramentas de tecnologia da 

informação (TI) para disseminar as suas ideias, como o desenvolvimento e a 

manutenção de páginas eletrônicas na internet e a publicação da revista Inspire, 

disponível também na internet, com informações sobre como se preparar um 

atentado terrorista, ou como confeccionar explosivos, multiplicando sua base de 

atuadores ao redor do mundo e inspirando uma grande leva de seguidores que, 

embora não tivessem condições de se juntarem ao esforço dispendido no Oriente 

Médio contra as tropas lideradas pelos EUA, poderiam conduzir ações terroristas 

onde vivessem, sem que compusessem um célula terrorista adormecida ou infiltrada 
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com um fim específico, o que passou a ser chamado de “lobo solitário” (RABELO, 

2017). 

Com isso, mesmo quando a organização começava a ter suas capacidades 

degradadas, limitando a atuação de suas células em outros países, os atentados 

continuaram ameaçando a sociedade ocidental. Esse fato demonstra grande 

capacidade de flexibilidade organizacional e de adaptação por parte da liderança 

terrorista, o que estendeu o período de expansão desta onda terrorista, tendência 

alimentada ainda pelo surgimento recente do autoproclamado Estado Islâmico no 

Iraque e na Síria (ISIS) (RABELO, 2017). 

Foi justamente o surgimento do ISIS que induziu a adoção de inovadores 

procedimentos e técnicas de recrutamento, agindo de forma ativa e até agressiva 

para alcançar os mulçumanos do mundo inteiro. O grupo, com uso intensivo da rede 

mundial de computadores, utilizou-se das mídias sociais e de outras ferramentas da 

tecnologia da informação, para promover a radicalização religiosa e convencer o 

maior número possível de pessoas a se converter ao islamismo, inspirando-os a se 

unirem ao ISIS, no Oriente Médio, ou a agirem onde estivessem vivendo (RABELO, 

2017). 

Aos moldes da Al-Qaeda, o ISIS lançou, em diversas línguas, as revistas 

“Dabiq”, Konstantinyye e Rumiyah19, com conteúdo doutrinário religioso, bem como 

com informações sobre todos os passos para o planejamento e execução de 

atentados terroristas, conclamando os mulçumanos de todo mundo que fizessem o 

que pudessem, onde estivessem, com os meios que dispusessem, contra os 

designados infiéis (RABELO, 2017). 

Além disso, as organizações passaram a filmar os atentados suicidas e as 

execuções de prisioneiros, divulgando-as em vários canais de veiculação, o que 

aumentou exponencialmente a sensibilização da audiência global, tanto por conta da 

crueldade demonstrada nos atos, como pelas ameaças representadas, de forma 

direta ou potencial, a vários países do ocidente (RABELO, 2017). 

É incontestável que a quarta onda vem tirando vantagem das ferramentas 

disponíveis para aumentar a amplitude e o alcance da mensagem terrorista, 

alcançando escalas nunca antes vistas e exigindo um esforço de controle, por parte 

dos países decididos a combater essa ameaça, da dimensão cibernética, 

perfeitamente integrada às ações desenvolvidas nas outras dimensões de 

enfrentamento contraterrorista (RABELO, 2017). 
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Em relação às técnicas e táticas empregadas, o ISIS explorou o apelo de seu 

líder para que todos os mulçumanos participassem do esforço contra os infiéis, 

encorajando o ataque, mesmo que isolado, utilizando não só os explosivos 

improvisados e as armas de fogo, mas também as armas brancas, ou qualquer outro 

meio para desferir ataques, como o atropelamento de pessoas. Os autores desses 

tipos de ataques já haviam sido designados, desde antes do surgimento do ISIS, 

“lobos solitários”, como já foi visto anteriormente (RABELO, 2017).  

A novidade introduzida pelo ISIS foi a utilização de canais diversos, desde 

mídias sociais, internet e até conversação online de jogos de vídeo games, para 

manter contato e desenvolver a comunicação com potenciais terroristas, por meio do 

processo de “radicalização”, além de instruí-lo sobre as técnicas e procedimentos de 

preparação e execução de atentados (RABELO, 2017).  

Diante do grande apelo da mensagem terrorista em meio aos mulçumanos 

dispersos pelo mundo, houve um movimento reverso da diáspora mulçumana, 

caracterizado pela concentração, nas bases de treinamento do ISIS em países do 

Oriente Médio, de mulçumanos recrutados em diversos países ocidentais, com 

posterior retorno deles aos seus respectivos países de origem. Nesse contexto, os 

mulçumanos que se juntaram ao combate ao lado do ISIS no Oriente Médio, depois 

de um tempo de treinamento e de reunir experiência em combate, ao retornar aos 

seus países de origem, já reuniam plena capacidade de conduzir atentados 

terroristas em países considerados alvos (RABELO, 2017). 

Esses jovens, acessíveis às ferramentas de TI largamente utilizadas pelo ISIS 

para a disseminação de suas mensagens e sensibilização de potenciais atacantes, 

passaram a ser instruídos por integrantes do ISIS, que exerciam coordenação de 

suas ações em vários países ocidentais. Por sua vez, os organismos de inteligência 

dos países ocidentais passaram a acompanhar esses jovens, os quais foram 

designados “foreign fighters”. O necessário acompanhamento dos “foreign fighters” 

tornou-se um grande desafio, principalmente para os países europeus, não só por 

que possuem grande comunidade de mulçumanos, como também devido à 

capacidade de se deslocarem livremente de um país a outro dentro da União 

Europeia (RABELO, 2017). 

Esta onda também apresentou ao mundo o atentado conduzido por meio de 

planejamento detalhado, com simultaneidade de ações complexas e sequência de 

ações de impacto, designadas como “commando style operations”. São exemplos 
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clássicos dessas ações os atentados de 2008 em Mumbai, e de 2015 em Paris 

(RABELO, 2017). 

Inicialmente os alvos selecionados incluíam tanto instalações militares, como 

alvos civis, todos caracterizando a luta contra os EUA, seus aliados ao redor do 

mundo e, em particular, Israel, um de seus principais aliados no Oriente Médio.  No 

início deste século, entretanto, os alvos passaram a incluir qualquer ação conduzida 

no seio das sociedades ocidentais, eminentemente contra civis, de forma aleatória, 

principalmente em nome do ISIS. Todas as ações tinham a tendência de execução 

de atentados buscando o maior número possível de vítimas, cada vez com menor 

preocupação em caracterizar um objetivo tático de valor representativo diante da 

campanha estratégica terrorista. Grandes explosões, ou ações de grande vulto, 

como os ataques já citados nos EUA, em Madri e em Londres também caracterizam 

essa fase do terrorismo internacional (RABELO, 2017). 

O financiamento do terrorismo transnacional também recebeu avanços. Às 

extorsões, aos sequestros com pagamento de resgate, às atividades ilegais do 

tráfico de drogas, de órgãos, ou de pessoas, juntaram-se as operações financeiras 

para lavar o montante levantado e viabilizar o fluxo desses recursos entre os centros 

de captação ao redor do mundo para posterior utilização. Além disso, as populações 

oriundas das diásporas retomaram importante papel de arrecadação em várias 

partes do mundo (RABELO, 2017).  

O ISIS, durante o período que possuía capacidade de combate como tropa 

convencional irregular, conquistou e passou a operar diversos campos de 

exploração de petróleo na Síria e no Iraque, operando o mercado negro de oferta 

desse produto, o que lhe conferiu elevadas somas de recursos financeiros utilizadas 

para aprimorar sua capacidade de combate como força irregular, para investir na 

propaganda de suas mensagens e ações, bem como para financiar diversas ações 

terroristas em diversos pontos do globo (RABELO, 2017). 

Foi Nessa fase que se reconheceu a ameaça da convergência entre o 

terrorismo e diversas atividades criminosas, o que cria um círculo vicioso de 

alimentação simbiótica dessas atividades em função do montante de recursos 

investidos e de fortalecimento das organizações criminosas, em consequência do 

lucro obtido e da incorporação de novas táticas e procedimentos utilizados por 

organizações terroristas. Organizações criminosas fortalecidas, por sua vez, são 
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capazes de gerarem mais dividendos às organizações terroristas, que também 

incrementam suas capacidades de atuação (RABELO, 2017). 
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5 A PRIMEIRA RESPOSTA AO TERRORISMO TRANSNACIONAL 

 

Segundo Visacro (2009), com exceção feita à intervenção realizada com êxito 

pelo grupo israelense Sayaret Matkal, que frustrou, pela primeira vez, uma tentativa 

de sequestro aéreo em Telavive, em maio de 1972, os constantes sucessos dos 

atentados terroristas, àquela época, revelavam o despreparo dos Estados nacionais 

e de suas forças de segurança, especialmente no Ocidente, para anteporem-se à 

crescente onda de terrorismo internacional. Suas principais dificuldades residiam:  

– nas distintas abordagens que cada país fazia do problema;  
– na inexistência de uma resposta jurídica, política e militar conjunta;  
– na ausência de órgãos de comando e outros mecanismos de 
coordenação no nível internacional;  
– na incapacidade e na grande vulnerabilidade de cada governo, diante 
da pressão da opinião pública interna, de levar a cabo uma política 
antiterror efetiva e impopular; e 
 – na carência de forças de operações especiais, o que incluía 
pessoal, armamento, equipamento e suporte de inteligência, além 
de doutrina, técnicas e táticas específicas (VISACRO, 2009, grifo 
nosso). 

 

5.1 OPERAÇÃO RAIO, O RESGATE EM ENTEBBE 

 

Não obstante as sucessivas demonstrações de ineficiência dos Estados em 

prover uma resposta adequada à ameaça terrorista internacional, a Operação de 

Resgate em Entebbe, desencadeada por Israel, em território africano no ano de 

1976, constitui-se em exemplo histórico de uma ação de comandos realizada com 

sucesso, em território hostil e sob controle do inimigo, logrando libertar quase todos 

os 106 reféns (STEVENSON, 1976). 

Assim sendo, para que se possa conferir maior credibilidade à presente 

pesquisa, a referida operação será analisada mais detalhadamente nesta sessão, a 

fim de se destacar o emprego de tropas de operações especiais em uma operação 

que marcou o início da mudança de postura dos Estados Nacionais de intolerância 

perante às ondas de atentados terroristas iniciados nas décadas de 60 e 70 

(STEVENSON, 1976). 
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5.1.1 O Sequestro 

 

Na manhã de 27 de junho de 1976, segunda-feira, decolou do aeroporto 

Ben-Gurion, pela manhã, um aeronave Airbus A300 que deveria fazer a rota Tel Aviv 

– Paris, com uma breve escala em Atenas, na Grécia. Era o voo 139 da Air France. 

A aeronave contava com 245 passageiros e 12 tripulantes. Em breve estada na 

Grécia, no final da manhã, alguns novos passageiros ingressaram na aeronave. 

Dentre eles estavam os terroristas, inicialmente identificados como um casal de 

alemães que viajavam juntos, Sra. Ortega e Sr. Garcia, e, ainda, três outros de 

aparência árabe. Entre eles estava o chefe do grupo, Fayez Abdul-Haim, fundador 

dos “Heróis da Volta” e comandante da ala radical da FPLP (Frente Popular para a 

Libertação da Palestina) (NETANYAHU, 1980). 

  Pouco depois da decolagem, por volta de meio-dia, ouviu-se alguns gritos e 

dois homens passaram correndo para frente em direção à primeira classe. Em 

poucos momentos uma voz feminina anunciava no alto-falante, em inglês com forte 

sotaque estrangeiro, que o avião estava sob controle do “Grupo Tche Guevara” e da 

“Unidade Gaza” da FPLP (STEVENSON, 1976). 

Por volta das 15:00 horas, a aeronave sobrevoava Bengazi, na Líbia. Sobre o 

aeródromo deu cerca de dez voltas até pousar bruscamente. Já no solo, os 

passageiros foram mantidos a bordo enquanto a aeronave era reabastecida. Latas 

com explosivos foram colocadas na porta para evitar que eles tentassem fugir 

(STEVENSON, 1976). 

Todos os passaportes foram recolhidos. O objetivo era identificar a 

nacionalidade de todos os passageiros. Desta forma foram identificados 83 

passageiros israelenses. 

Depois de seis horas e meia no solo, a aeronave levantou voo novamente 

mantendo a direção sul. Todos a bordo ignorariam o destino até o momento do 

próximo pouso. Por volta das 03h30min da manhã do dia 28 a aeronave pousou em 

Entebbe, Uganda. Aproximadamente às nove horas da manhã, os passageiros 

podiam ver, pela porta traseira da aeronave, os terroristas conversando com o 

general Idi Amim Dada, presidente de Uganda. Era a primeira vez na história que um 

país apoiava francamente uma ação terrorista (embora não admitisse abertamente 

para o Mundo). Alguns minutos depois, todos os passageiros foram retirados do 

avião e encaminhados para o antigo terminal de passageiros (NETANYAHU, 1980). 

Neste dia, a Rádio Kampala anunciou o preço da libertação dos reféns: os 

sequestradores exigiam a liberdade de 53 terroristas condenados. Destes, 40 
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encontravam-se presos em Israel, 6 na Alemanha Ocidental, 5 no Quênia, um na 

Suíça e outro na França (NETANYAHU, 1980). 

 

5.1.2 A Negociação 

 

Pouco tempo depois de ocorrer o sequestro, às 13h30minh, o Primeiro 

Ministro Yitzhak Rabim era informado e, já às 15h30min, formava-se a “equipe de 

crise”. Analisaram-se diversas opções. De primeiro momento, não havia uma opção 

militar devido à grande distância (4000 km) e ao fato de todo o caminho até lá ser 

coberto por países árabes, hostis a Israel. O negociador oficial, que trataria direto 

com o “Papai Grande”, como gostava de ser chamado Idi Amim, seria o coronel 

Baruch Bar-Lev, antigo chefe da missão militar israelense em Uganda, que se 

tornara amigo íntimo do ditador (STEVENSON, 1976). 

A diplomacia israelense incumbiu-se de tratar com os demais países 

envolvidos, principalmente a França, para que tentassem dissuadir Idi Amin a 

cooperar, pois era impossível que um pequeno grupo de sequestradores fosse 

capaz de subjugar um país. Portanto, o Ditador de Uganda estava claramente 

colaborando com a ação terrorista. Cumpre lembrar que Idi Amim havia se 

convertido ao islamismo e pregava abertamente a causa palestina, chamando-os de 

irmãos (STEVENSON, 1976). 

O avanço das negociações em nada beneficiava Israel. Foram liberados 47 

passageiros. Estes, logo ao chegar a Paris, informaram o que ocorrera em Entebbe. 

Os passageiros judeus haviam sido identificados e separados, nenhum dos 47 

reféns liberados era israelense. Neste dia, os terroristas anunciaram que 

executariam todos os reféns caso Israel não concordasse com as exigências até às 

duas horas da tarde do dia seguinte, quinta-feira, 1º de julho (STEVENSON, 1976). 

  A pressão do prazo final e a evidência de que Idi Amin estava realmente 

apoiando os terroristas fez com que a equipe de crise anunciasse a decisão de 

negociar com os terroristas. Mais 101 passageiros foram liberados, só restaram os 

judeus e os 12 tripulantes da aeronave que se recusaram a partir (STEVENSON, 

1976). 

À 01h00minh da tarde da quinta-feira, a Rádio Kampala transmitiu um aviso 

dos sequestradores de que estavam adiando o prazo fatal para às 14h de domingo, 

04 de julho. Nesta altura, já se começava a considerar o plano B, a operação militar. 

Contudo, esta possibilidade era mantida no mais absoluto segredo, pois qualquer 
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possibilidade de vazamento poderia desencadear o início das execuções 

(STEVENSON, 1976). 

 

5.1.3 A Operação Raio 

 

Com a liberação da maioria dos reféns, todos não judeus, e a falta de 

esforços das demais nações no intento de persuadir Idi Amin, ficou claro que Israel 

estava só. Acrescido o fato da dilatação do prazo fatal, a possibilidade de execução 

de uma ação militar “de riscos calculados” parecia se tornar viável. Diversas 

possibilidades foram apresentadas ao gabinete do Ministro da Defesa, Ariel Sharon. 

As sugestões iam desde a interceptação da aeronave que levaria Idi Amin à reunião 

de cúpula do conselho da Organização da Unidade Africana em Maurício, até a 

ofensiva armada contra Uganda. A opção militar escolhida foi uma ação de 

comandos, cirúrgica, no aeroporto de Entebbe (STEVENSON, 1976). 

Utilizando-se do elemento surpresa, uma ação rápida pegaria os terroristas 

desprevenidos, libertaria os reféns e voltaria antes que o ditador africano soubesse o 

que estava acontecendo (STEVENSON, 1976). 

 O comando supremo da operação ficou a cargo do general-brigadeiro 

Shomron, comandante do Serviço Especial do Ar, e constituía-se em levar cerca de 

100 soldados até Entebbe, fazendo um pouso de assalto noturno e surpreendendo 

os terroristas (STEVENSON, 1976). 

Enquanto se mantinha uma aparência de resignação e aceitação da 

negociação, a operação tomava corpo secretamente. O transporte seria realizado 

por uma esquadrilha de aeronaves C-130 Hércules. Estes seriam escoltados por 

aeronaves de caça até abandonarem a rota internacional. As aeronaves C-130 

deveriam pousar na mais completa escuridão, desembarcar a tropa e, finalmente, 

evacuar tropa e reféns no menor tempo possível (STEVENSON, 1976). 
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Figura 2 – Infiltração Aérea Israelense 

Fonte: STEVENSON, 1976 

 

5.1.4 O Ensaio Geral 

 

Na noite de sexta-feira, 02 de julho, foi realizado, no deserto, um ensaio da 

operação. Uma das condições impostas pelo Ministro da Defesa, para que se 

autorizasse a missão era convencer o general Mondechai Gur, Chefe do Estado-

Maior, que seria possível o pouso numa escuridão absoluta e o desembarque, sem 

colocar em riscos as tripulações e a própria tropa antes de dar início aos combates 

(NETANYAHU, 1980). 

Poucos homens e mulheres envolvidos no treinamento sabiam exatamente o 

teor da missão e que no dia seguinte estariam voando para Uganda.  Durante o 

ensaio, o general Gur determinou que os reféns deveriam ser libertados 75 

segundos após os comandos liquidarem os guardas terroristas no terminal de 

passageiros antigo. Foi treinado o desembarque e o ataque contra os guardas, a 

estação de radar, a torre de controle e o edifício do terminal. No primeiro avião iria 
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um Mercedes preto idêntico ao do Presidente de Uganda para enganar a guarda do 

aeroporto (NETANYAHU, 1980). 

Os escolhidos para a missão foram os comandos da Brigada de Golan, os 

paraquedistas do 35º aerotransportado, alguns homens da força que combatia a 

guerrilha e as moças da Força Aérea que cuidariam dos feridos. As tropas que 

chefiaram o ataque foram comandadas pelo tenente coronel Yehonatan Netanyahu, 

o Yonni (NETANYAHU, 1980). 

 

5.1.5 O Golpe Fatal 

 

Na tarde do dia 3 de julho, véspera do prazo fatal para libertação dos 

terroristas por Israel e início da execução dos reféns, exatamente às 15h30minh foi 

dada a ordem para iniciar a operação. Neste momento, as aeronaves já estavam no 

ar, a caminho de Uganda (retornariam se não recebessem a ordem até saírem do 

espaço aéreo de Israel). Os dois Boings seguiram na frente e aguardaram em 

Nairóbi. A esquadrilha de C-130 Hércules seguiu a rota internacional pelo Mar 

vermelho, para depois entrar no continente africano realizando uma navegação a 

baixa altura entre as elevações (STEVENSON, 1976). 

A esquadrilha era acompanhada por caças Phanton com equipamentos para 

obstruir os radares (árabes) durante a rota. Ao chegar sobre o majestoso Lago 

Vitória (que origina o Nilo) desceram até próximo à água e prepararam as aeronaves 

para pouso. O aeroporto estava todo apagado, o que indicava que não haviam sido 

descobertos. Os aviões se dividiram em dois pares, um par desceria na pista nova e 

o outro na pista velha. As quatro aeronaves pousaram uma a uma sem utilizar o 

reverso para não fazerem barulho excessivo (STEVENSON, 1976). 

O primeiro Hércules pousou e seguiu até a frente do antigo terminal onde 

estavam os reféns, ao abrir a rampa desceram o general Dan Shomron, os 

comandos para cuidarem dos sentinelas e o Mercedes. Este, com Yonni e nove 

comandos, equipados com pistolas com silenciador, seguiram para a guarda do 

aeroporto que ficava perto da torre de controle. Ao se aproximar o “Mercedes de Idi 

Amim”, os guardas fizeram continência e logo as portas se abriram com os 

comandos atirando e eliminando todos eles (STEVENSON, 1976). 
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Figura 3 –  Esboço do Aeroporto de Entebbe 

Fonte: STEVENSON, 1976 

 

Na porta do terminal estava o casal de alemães de guarda. Ambos foram 

rapidamente eliminados e a tropa entrou no terminal. Gritando ordens em hebraico 

para que todos ficassem no chão, o tiroteio iniciou exatamente às 11h03min horas. 

Enquanto isso, a equipe de especialistas explodia os primeiros Migs de Uganda 

(STEVENSON, 1976). 

Os dois terroristas do salão foram eliminados no tiroteio. Yonni e seu grupo 

começaram a procurar mais terroristas e encontraram dois no andar de cima, que 

foram logo liquidados (STEVENSON, 1976). 

Um forte fogo em direção aos soldados israelenses vinha da torre de 

comando. Por isso o tenente coronel Yehonatan seguiu nesta direção com seus 

homens, atacando-a com disparos de bazuca e metralhadora. Um tiro atingiu Yonni 

pelas costas e ele caiu de rosto para o chão, sangrando muito. Ainda tentou se 

sentar, mas perdeu os sentidos. Seu substituto assumiu o comando e informou Dan 

Shomron, continuando o combate (STEVENSON, 1976). 
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Figura 4  – Ação no Objetivo da Operação Raio 

Fonte: STEVENSON, 1976 

Os jipes armados que desceram dos Hércules seguiram em direção à estrada 

que liga Entebbe a Kampala para evitar que chegasse reforço por ela. Por poucos 

instantes conseguiram armar uma emboscada para as tropas que vinham em 

socorro do aeroporto, liquidando-as (STEVENSON, 1976). 

Os sequestradores mortos foram identificados, tomando-lhes as digitais e os 

fotografando. Os reféns foram levados rapidamente para as aeronaves. Apenas dois 

reféns foram atingidos e morreram. Alguns outros foram feridos, mas sobreviveram. 

O primeiro Hércules com os reféns decolou 53 minutos após o pouso e o último 

decolou com aproximadamente 90 minutos. O general-brigadeiro Dan Shomron foi o 

primeiro a descer em Entebbe e o último a embarcar de volta. Yehonatan (Yonni) foi 

levado, já sem vida, para um dos aviões. Muitos de seus homens acreditavam que 

ele estava só ferido. Ele foi a única morte entre as tropas de resgate (STEVENSON, 

1976). 

Dos possíveis dez sequestradores (cinco incorporaram ao grupo após o 

sequestro do Airbus), sete foram mortos e identificados. Também foram mortos 

cerca de 45 militares do exército de Uganda (STEVENSON, 1976). 
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5.1.6 O Regresso 

 

Após deixarem Entebbe, as aeronaves seguiram para Nairóbi, onde 

reabasteceram. Dez reféns, em estado mais grave, e alguns soldados foram levados 

para o hospital da cidade. Mais um refém morreu aí. O último Hércules decolou de 

Nairóbi duas horas antes do amanhecer. Ficaram para trás, por não poderem ser 

removidos do hospital, dois soltados e um refém (STEVENSON, 1976). 

Chegando a Israel, os Hércules seguiram para diferentes bases para 

descarregar equipamentos e depois se reuniram no aeroporto de Ben-Gurion (Tel 

Aviv) por volta das 11h, quando a população os esperava para saldar a vitória. 

(STEVENSON, 1976). 

 

5.2 UMA SOLUÇÃO ESSENCIALMENTE MILITAR 

 

 Após o estudo de caso da Operação Entebbe, observa-se que, embora os 

atentados dos anos 60 e 70 já possuíssem considerável poder letal, a organização 

das facções terroristas, bem como o alcance dos seus atos ainda não apresentavam 

alcance global, o que exigiu respostas menos complexas, conduzidas de forma 

unilateral por parte dos Estados atingidos naquela época. Tais respostas 

restringiram-se, quase que exclusivamente, à dimensão humana, em especial ao 

fator militar. Anos mais tarde, com a expansão da Al-Qaeda e os ataques às Torres 

Gêmeas, essa realidade se tornaria bem diferente, uma vez que o esforço isolado de 

um Estado, empregando exclusivamente sua expressão militar, já não seria 

suficiente para fazer frente às novas ameaças terroristas. (RABELO, 2017). 

Corroborando com tal assertiva, Visacro (2009) afirma que, a partir de 1978, 

chegava o fim do grande ciclo do terrorismo internacional palestino. Ações 

esporádicas continuaram acontecendo, porém, sem a mesma relevância que haviam 

adquirido dentro do macro-conjunto da luta nacional palestina. Podemos citar, 

portanto, como causas do declínio do terror internacional árabe dos anos 1970: 

 
– o fato de o terrorismo haver sido absorvido pelo ciclo de violência que 
ele mesmo gerou, tornando-se um fim em si mesmo e dissociando-se 
dos objetivos políticos mais amplos aos quais deveria se subordinar; 
– a crescente desaprovação e animosidade da opinião pública 
internacional; 
– o aumento da capacidade efetiva de os Estados nacionais 
oferecerem respostas militares satisfatórias, em especial graças à 
proliferação de unidades muito bem preparadas (VISACRO, 2009, 
grifo nosso). 
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6 A EVOLUÇÃO DO ENFRENTAMENTO AO TERRORISMO TRANSNACIONAL 

FACE AOS NOVOS DESAFIOS 

 

Ao longo da evolução do terrorismo internacional, verifica-se que as forças 

encarregadas pelo enfrentamento desta ameaça tiveram que se adaptar às 

evoluções apresentadas. A flexibilidade, a adaptabilidade e a capacidade de 

compreender as mudanças no ambiente são as características essenciais das 

equipes multidisciplinares encarregadas de combater um fenômeno em constante 

evolução. Atualmente, a letalidade indiscriminada e a autonomia assegurada pela 

horizontalidade organizacional das atuais organizações terroristas caracterizam o 

amplo espectro de ataques possíveis contra os quais o Estado deve se defender 

(RABELO, 2017).  

Adicionalmente, o “modus operandi” dos grupos terroristas, utilizando, de 

forma isolada, armas de fogo, armas brancas, ou mesmo o atropelamento de suas 

vítimas, configuram um cenário de grande imprevisibilidade e volatilidade. Por isso, 

duas medidas iniciais são essenciais para se contrapor ao terrorismo atual: proteger 

os potenciais alvos que são, por natureza, mais vulneráveis porque não possuem 

segurança estabelecida (soft targets); e capacitar todos os integrantes das forças de 

segurança pública a atuarem como primeiros respondedores (first responders) em 

caso de ataque terrorista (RABELO, 2017).  

No estudo da evolução do terrorismo, observa-se a tendência de 

desaparecimento da organização terrorista sempre que esta se mostra visível aos 

olhos dos órgãos de segurança e de defesa, ou seja, logo que age em nome de sua 

causa. Diante disso, conclui-se que os grupos terroristas têm vida curta, pois, ao se 

exporem, são combatidos. De fato, verifica-se que esta é uma tendência geral, mas 

há casos em que algumas organizações terroristas, mesmo sendo combatidas, 

continuam a existir, com viés de retração, em função da perda de capacidade de 

atuação e da limitação da liberdade de ação, ambos os efeitos em consequência de 

exitosa campanha de enfrentamento por parte das forças contraterroristas. Essa 

tendência indica a elevada probabilidade de que a campanha contraterrorista se 

estenda em um horizonte temporal longo, exigindo determinação, constância e 

arraigados valores morais por parte das forças legais dos Estados (RABELO, 2017). 

Na primeira década do século XXI o terrorismo fundamentalista, como novo 

agenciador de violência se fortaleceu, levando os Estados e as Organizações 
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Internacionais a o identificarem como uma "nova ameaça" à segurança. As formas 

clássicas baseadas na ação unilateral e soberana do Estado já não são suficientes 

para se contrapor a essa prática conflituosa necessitando do envolvimento coletivo 

da sociedade internacional (AGUILAR, 2011). 

Essa perspectiva global modificou a agenda e fez com que o terrorismo 

passasse a fazer parte das prioridades de diversos Estados em suas relações 

internacionais. A alteração na agenda de segurança resultou no aumento dos 

esforços da sociedade internacional em estabelecer medidas de prevenção e 

combate ao terrorismo que exigem uma maior consciência situacional por parte dos 

tomadores de decisão e que, portanto, vão além do simples emprego da expressão 

militar. Dessa forma, serão abordadas as principais medidas adotadas pelos Estados 

Unidos da América, o principal ator no campo do combate ao terrorismo nesse início 

de século XXI, bem como por algumas organizações e instituições globais e 

regionais (AGUILAR, 2011). 

 

6.1 A REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO ESTADO NORTE-

AMERICANO 

 

Os atentados de 11 de setembro alteraram, de forma abrupta, o rol de 

ameaças elencadas pelos EUA por meio de sua Política Nacional de Defesa. 

Passaram de país focado nas ameaças transnacionais do narcotráfico, pandemias e 

criminalidade organizada para o perigo de ameaças capazes de atingir seu próprio 

território de forma direta e agressiva, escancarando deficiências nos setores de 

inteligência e segurança interna (FERREIRA, 2014, grifo nosso). 

Esta conjuntura conduziu os EUA a uma reflexão sobre o arranjo mais 

eficiente capaz de prevenir novas ações de tamanha envergadura por parte dessas 

novas ameaças. Assim, o país decidiu focar no fortalecimento dos órgãos de 

segurança do Estado, objetivando mitigar as fraquezas que haviam permitido a 

ocorrência dos atentados de setembro de 2001.(FERREIRA, 2014, grifo nosso). 

 

6.1.1 As reestruturações na dimensão humana 

 

6.1.1.1 Fator político 
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A Doutrina Bush foi o conjunto de princípios e métodos adotados pelo então 

presidente norte-americano George W. Bush após os atentados de 11 de setembro 

de 2001. Visava, basicamente, a consolidação da hegemonia norte-americana no 

mundo e sua perpetuação indefinidamente. Ela partia do pressuposto de que os 

EUA, como única superpotência global, tinha o dever de proteger o mundo de 

terroristas que sobrepujam os Estados contemporâneos por meio do planejamento 

de ataques com armas de destruição em massa. (BRUNO, 2005). 

Os atentados de 11 setembro de 2001 ocasionaram uma guinada na política 

externa dos EUA. Sob a administração de George W. Bush foram desenhados os 

contornos dessa nova doutrina em setembro de 2002 com a publicação da 

Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América. Esse documento 

assentou a política externa dos EUA em três pilares principais: doutrina de 

supremacia militar incomparável, conceito de guerra preventiva ou preemptiva e uma 

disposição para agir unilateralmente. Conforme BATISTA & PECEQUILO (2009): 

 
Os atentados de setembro de 2001 correspondem a respostas que a equipe 
neoconservadora formada ao redor de Bush filho (com destaque a nomes 
como Paul Wolfowitz, Dick Cheney, Donald Rumsfeld e Condoleezza Rice) 
buscava para um reengajamento do país no Sistema Internacional, com a 
identificação de novos inimigos que substituiriam os comunistas, derrotados 
ao fim da Guerra Fria. Desta forma, para se adaptar a esse novo cenário, a 
Doutrina Bush, lançada através da Estratégia de Segurança Nacional de 
setembro de 2002, implanta uma mudança tática significativa na política 
externa americana, que apesar de ainda buscar a promoção dos 
tradicionais ideais da República, agora o faz por meios militares e 
unilaterais. 
Deste modo, a Doutrina prescreve o uso de intervenções militares contra 
nações que colocam em risco a liberdade e os interesses norte-americanos, 
principalmente através de ataques antecipados, com o uso de ações 
preventivas e preemptivas. Os objetivos eram combater o terrorismo e 
manter a estabilidade da ordem internacional com a expansão da 
democracia via mudança de regime nos Estados considerados bandidos, 
conforme foi buscado na intervenção no Iraque a partir de maio de 2003. 
(BATISTA & PECEQUILO, 2009, p. 64). 
 

Cerca de 01 (um) mês após a ocorrência dos atentados do 11 de setembro, 

Bush nomeou o governador da Pensilvânia, Tom Ridge, como Coordenador da Casa 

Branca, cargo que ficou conhecido pela expressão “Czar”. Segundo CARTER (2002, 

p. 25), “This approach is the least problematic, because it recognizes that the 

essence of the solution is the coordination of a wide range of government functions 
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behind a new priority mission4”. Posteriormente, Bush acabou por mover Ridge para 

o recém-criado Department of Homeland Security (DHS)5 (CARTER, 2002). 

Segundo Ferreira (2014): 

 
A escassez de recursos, bem como a percepção da necessidade de unir 
agências federais para lidar com situações de emergência, proporcionou a 
criação do DHS, através da Lei de Segurança Interna de 2002. Em janeiro 
de 2003, o DHS passou a operar sob a liderança do mesmo Tom Ridge, 
sendo este o primeiro secretário do órgão. (FERREIRA, 2014, pp. 55-56). 
 

Para Weinberg & Eubank (2007), citado por Ferreira (2014, p. 56), a criação 

do DHS consolidou 22 (vinte e duas) agências federais, alavancando este 

departamento, em termos de efetivo e orçamento, a um dos maiores da arquitetura 

política estadunidense. Sua gênese reformulou a subordinação de inúmeras 

agências, agregando setores anteriormente pertencentes a outros departamentos de 

Estado. Como exemplos, cita-se o Serviço Secreto (anteriormente no Departamento 

do Tesouro), a Imigração e Naturalização (anteriormente no Departamento de 

Justiça), a Equipe de Ação contra Incidentes Nucleares (anteriormente no 

Departamento de Energia), a Administração de Segurança de Transportes 

(anteriormente no Departamento de Transportes). 

De acordo com o U. S. Army War College (2004): 

 
Outra importante reorganização interagências feita pelo governo Bush foi a 
criação do Departamento de Segurança Interna (DHS), e um comando 
militar unificado, o Comando Norte. A criação do DHS implica a 
transferência de responsabilidades, pessoas e recursos de agências 
existentes e Departamentos para uma nova entidade. O DHS terá mais de 
170.000 funcionários e um orçamento antecipado de 40 bilhões de dólares. 
Constitui a maior reorganização do governo dos Estados Unidos desde a 
criação do Departamento de Defesa. O DHS combinará 22 agências 
“especializadas em várias disciplinas”, tais como: aplicação da lei, 
segurança das fronteiras, imigração, investigação biológica, segurança da 
computação, segurança dos transportes, defesa civil e segurança portuária. 
Embora seja um departamento de segurança nacional, ele não estará 
envolvido na projeção de poder, uma diferença crucial com o Departamento 
de Defesa. Contudo, usará muitas habilidades e recursos que residem em 
todas as agências: militares, diplomacia, aplicação da lei, inteligência e 
logística. Defesa Interna também envolve o conceito de federalismo, onde 
cerca de 87.000 jurisdições estaduais e municipais compartilham poder com 
instituições federais [a tradução é nossa] (U. S. ARMY WAR COLLEGE, 
2004, p. 243). 
 

 
4 Esta abordagem é a menos problemática porque reconhece que a essência da solução é a 

coordenação de uma ampla gama de funções governamentais por trás de uma nova missão 
prioritária [a tradução é nossa]. 

5 Departamento de Segurança Interna - tem por missão salvaguardar o povo americano, a pátria e os 
valores com honra e integridade, assegurando uma pátria segura e resiliente contra o terrorismo e 
outros perigos.  
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Atuando dentro de um marco conceitual bem definido, o DHS é regido pela 

National Strategy for Homeland Security6 (EUA, 2007), cujo objetivo é: 

 
[...] guiar, organizar e unificar os esforços de segurança interna de nossa 
Nação. Ela fornece um quadro comum pelo qual toda a Nação deve 
concentrar seus esforços nos seguintes quatro objetivos: 
- Prevenir e interromper ataques terroristas; 
- Proteger o povo americano, nossa infra-estrutura crítica e recursos-chave; 
- Responder e recuperar-se de incidentes que possam ocorrer; e 
- Continuar a fortalecer a fundação para garantir nosso sucesso a longo 
prazo [a tradução é nossa] (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2007, p. 3). 
 

6.1.1.2 Fator Militar 
 

A escolha dos membros do governo do ex-presidente Bush priorizou o 

preenchimento dos muitos postos relacionados à defesa com especialistas mais 

inclinados a empregar o poderio militar norte-americano de maneira unilateral e a 

buscar aliados internacionais, mas sem ficar comprometido com os mesmos. 

(BOWDEN, 2012, p. 24). 

Deve-se destacar que o Hard Power7 era para Morgenthau, instrumento 

adequado de política externa. Segundo o mesmo: 

 
No campo da política internacional [...] a força armada como ameaça ou 
potencialidade representa o fator material mais importante na construção do 
poder político de uma nação. Transformando-se em realidade, no caso de 
guerra, ocorre a substituição do poder político pelo militar. (MORGENTHAU, 
2003, p. 52). 
 

Pode-se, dessa forma, estabelecer um paralelo entre o realismo defendido 

por Morgenthau e os pressupostos da Doutrina Bush, presentes na National Security 

Strategy8 de 2002 (NSS, 2002, p. 2), a qual previa “the only path to peace and 

security is the path of action9”. (BATISTA & PECEQUILO, 2009, p. 66). 

 De acordo com a NSS (2002, p. 29), a supervalorização da expressão militar 

por meio da afirmação seguinte, ilustra a reconstrução do poder político norte-

americano baseado em suas Forças Armadas: “It is time to reaffirm the essential role 

 
6 Estratégia Nacional de Segurança Interna. 
7 Segundo Nye (2004 apud BATISTA & PECEQUILO, p. 66), o hard power ou poder duro é o poder 
do país representado pelos seus recursos militares, econômicos e naturais e a capacidade destes na 
indução ou coação de outro Estado a determinada ação. Por outro lado, o soft power, ou poder 
brando/suave é representado pela capacidade do país em influenciar de forma indireta o 
comportamento de outro através de fatores ideológicos, culturais e valorativos. 
8 National Security Strategy (NSS) refere-se à Estratégia de Segurança Nacional dos EUA. 
9 O único caminho para a paz e a segurança é o caminho da ação. 
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of American military strength. We must build and maintain our defenses beyond 

challenge. Our military’s highest priority is to defend the United States10”. 

Segundo Morgenthau (2003), a violência nuclear é considerada “um 

instrumento adequado de política exterior, se dirigido a uma nação incapaz de 

responder na mesma moeda”. Pela NSS (2002, p. 1), “To defeat this threat [the 

terrorism] we must make use of every tool in our arsenal11”, o que permite concluir 

que a supervalorização do poderio militar norte-americano pela Doutrina Bush 

considerava a possibilidade de fazer uso de seu arsenal nuclear. (BATISTA & 

PECEQUILO, 2009, p. 67). 

O Departamento de Defesa sofreu mudanças estruturais e de pessoal. Ainda 

que, a formulação das estratégias de combate ao terror, permanecessem, 

conjuntamente, sob responsabilidade do Departamento de Defesa e do 

Departamento de Estado, os atentados de 11 de setembro de 2001 contribuíram, no 

nível operacional, para o fortalecimento da expressão militar. A prevalência da 

doutrina de guerra preventiva contribuiu para a militarização da política externa, em 

detrimento de uma abordagem mais diplomática e amigável (FERREIRA, 2014). 

Segundo Wiarda (2006), citado por Ferreira (2014, p. 58), ocorreu que “a 

estrutura do Departamento de Defesa ganhou mais complexidade e força na 

arquitetura governamental. Suas quatro funções básicas12 passaram a demandar um 

progressivo crescimento orçamentário para o combate ao terror”. 

Em relação aos atentados de 11 de setembro de 2001, Ferreira (2014), diz o 

seguinte: 

 
Nota-se que o 11 de Setembro foi o estopim que faltava para possibilitar 
que o secretário de Defesa e seus assessores modernizassem as Forças 
Armadas. A cautela com que viam e criticavam a desmobilização das tropas 
na administração Clinton deu lugar a um discurso mais incisivo em torno da 
necessidade de aprimorar os equipamentos e recursos humanos para o 
combate a uma ameaça global.  

 
10 É hora de reafirmar o papel essencial da força militar americana. Devemos construir e manter 

nossas defesas além do desafio. Nossa mais alta prioridade militar é defender os Estados Unidos. 
11 Para derrotar essa ameaça [o terrorismo], devemos fazer uso de todas as ferramentas de nosso 

arsenal. 
12 A saber: i) prover assessoria e análises para a Casa Branca em assuntos de segurança nacional, 
sob responsabilidade do Gabinete do Secretário de Defesa (Office of the Secretary of Defense); ii) 
comandar as Forças Armadas dos Estados Unidos, sob autoridade do presidente e executada pelo 
Gabinete do Secretário de Defesa e pelo Estado Maior Conjunto; iii) administrar os serviços militares, 
gerenciando orçamentos e recursos humanos sob supervisão e controle do Gabinete do Secretário 
de Defesa; e iv) coletar inteligência para elaboração e revisão de política através da Agência de 
Inteligência de Defesa (Defense Intelligence Agency) (WITTKOPF, JONES e KEGLEY, 2003, p. 372, 
apud FERREIRA, 2014, p. 58). 
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Donald Rumsfeld prontamente assegurou a importância de um papel mais 
proeminente para as forças especiais, como os Delta Force, os SEALS e o 
Gray Fox – especializados em ações que exigem alto grau de treinamento e 
equipamentos altamente sofisticados para a tomada de controle de 
posições. Diante de um inimigo que age na clandestinidade, sem a 
visibilidade que um exército regular apresenta, a captura de membros da al-
Qaeda e de outros grupos terroristas precisaria ser efetivada com base em 
boas informações de inteligência e forte inversão em novas tecnologias, 
destacando-se uma nova geração de mísseis e de aviões não tripulados – 
os chamados drones. Estas novas forças especiais dariam base a um corpo 
militar bem treinado e equipado que, por vezes, desafiaria ou agiria nos 
limites das leis penais e civis do país, com assassinatos seletivos e prisões 
extrajudiciais (FERREIRA, 2014, pp. 57-58). 

 

6.1.2 As reestruturações na dimensão informacional 

 

Segundo Ferreira (2014, p. 56), “para além do trabalho operacional 

capitaneado domesticamente pelo DHS, a coleta de informação por parte dos 

serviços de inteligência era um ponto que mostrava a necessidade de drásticas 

melhorias”. 

Após os atentados de setembro de 2001, veiculou-se que a CIA e o FBI 

haviam encontrado evidências que apontavam para um ataque de cidadãos de 

origem iemenita, egípcia e saudita com a utilização de aviões civis. Entretanto, a 

tradicional disputa existente, à época, entre esses dois órgãos, dificultava a 

cooperação, impedindo a contenção dos ataques. Tal disputa era fruto de 

competição por maior protagonismo e alocação de recursos do governo federal 

(WRIGHT, 2007).  

Conforme Ferreira (2014): 

 
As falhas do FBI e da CIA acabaram por atrair a atenção da mídia e 
geraram críticas duras, inclusive com questionamentos sobre a necessidade 
da existência de dois órgãos que, na visão da opinião pública, deveriam 
cumprir uma mesma missão. Porém, as organizações guardam 
responsabilidades distintas e precisavam, segundo o governo, de uma 
renovação organizacional [grifo nosso] que favorecesse a cooperação 
entre ambas (FERREIRA, 2014, p. 57). 
 

Devido às falhas supramencionadas, a administração Bush decidiu 

reestruturar o setor de inteligência nos EUA, implementando novo arranjo 

organizacional. Criou o novo cargo de Diretor Nacional de Inteligência (DNI) e deu-

lhe a responsabilidade de reunir as informações da área de inteligência junto a todos 

os órgãos envolvidos em coleta de dados, função que era desempenhada pela CIA 

anteriormente. (FERREIRA, 2014). 
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Conforme Weinberg & Eubank (2007), citados por Ferreira (2014, p. 57), “o 

mesmo governo estabeleceu, em 21 de outubro de 2001, o National Targeting 

Center (NTC) como ponto de coordenação centralizado da proteção de fronteiras e 

alfândegas em relação aos esforços antiterrorismo”. 

 Em dezembro de 2002 foi colocada em vigor a Norma de Manifesto de Carga 

com 24 horas de Antecedência que determinou que toda carga para os Estados 

Unidos deveria ser informada antes de deixar um porto estrangeiro. O NTC, com 

base na informação recebida, faz a análise e classifica o carregamento numa escala 

de zero (sem risco) a 300 (alto risco). Quando um alvo é identificado o Centro 

contata e envia informação para o porto de chegada cujas autoridades decidem pela 

melhor ação a ser adotada, após a qual envia o feedback para o NTC 

(AGUILAR,2011) 

 

Segundo Ferreira (2014): 

 
Todas essas mudanças no setor de inteligência vieram à tona após a 
aprovação do (sic) Lei sobre a Reforma da Inteligência e a Prevenção do 
Terrorismo (Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act – IRTPA), 
aprovada em 2004 pelo Congresso dos Estados Unidos. Para além da 
criação dos cargos e instituições supracitadas, a IRTPA prevê medidas 
polêmicas, como a fiscalização da lista de passageiros em aviões norte-
americanos antes do embarque, com o uso da base de dados do NTC. 
Visando atenuar críticas à política de inteligência de Washington, a mesma 
lei também criou o Conselho de Fiscalização da Privacidade e Liberdades 
Civis (Privacy and Civil Liberties Oversight Board – PCLOB), órgão 
independente do Poder Executivo com a função de evitar que a sociedade 
civil sofresse violações de suas liberdades básicas em função da Guerra ao 
Terror. Contudo, a polêmica em torno de sua criação foi vista como um 
entrave às ações de inteligência, fazendo com que o PCLOB ficasse inativo 
entre 2007 e 2012, voltando a funcionar somente no final do primeiro 
mandato de Obama (FERREIRA, 2014, p. 57). 
 

 

6.1.3 A integração das dimensões humana e informacional 

 

Quando se procura uma pessoa que se encontra escondida em um mundo de 

cerca de 7 (sete) bilhões de habitantes e esta pessoa não quer ser encontrada, 

força-se o estabelecimento de uma ampla rede de inteligência. Começa-se com a 

reunião de milhares de pequenas parcelas de informação: vislumbres, boatos, 

telefones, datas, endereços, fotografias aéreas, depósitos, números de passaportes, 

prisões, itinerários de viagem, etc. Tudo e qualquer coisa que se possa transformar 

em dados (BOWDEN, 2012). 
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Segundo Bowden (2012): 

 
Depois do 11 de setembro e de Bin Laden ter escapado de Tora Bora, 
pode-se dizer com segurança que o governo dos Estados Unidos estava 
plenamente envolvido em persegui-lo e capturá-lo. Envolvidos num grau que 
fazia as árduas batalhas da pequena ALEC station13 parecer um 
passatempo de porão. O governo de Obama podia invocar “onda de rádio 
limitada” e prioridades concorrentes para explicar por que esses esforços 
foram insuficientes, mas a verdade é que cada agência e cada ramo do 
vasto complexo militar-industrial dos Estados Unidos agora estavam 
inteiramente envolvidos. O que significava isso? Significava que encontrar e 
eliminar Bin Laden não eram preocupações apenas de um pequeno grupo 
trabalhando num pequeno escritório perto de Langley. Era um objetivo 
central. Ninguém mais ia ficar esperando no saguão da Casa Branca a 
permissão para atacar. Mas encontrar Bin Laden se tornou também 
exponencialmente mais difícil. Ferramentas, redes e unidades tiveram de 
ser desenvolvidas para encontrar, imobilizar e acabar com a Al-Qaeda e 
outras redes de terrorismo como ela. O que seria desenvolvido – essa coisa 
que eles chamaram de F3EAD14 – vale a pena ser examinado em maiores 
detalhes.  
Você começa com migalhas. Qualquer coisa pode ser transformada em 
dados, aqueles nomes, números e outros tipos de informações vindas de 
todas as fontes: interrogatórios de detidos, HUMINT (inteligência humana), 
SIGINT (inteligência por sinais), GEOINT (inteligência geoespacial) e até 
algo chamado MASINT (inteligência de medidas e assinatura, que convertia 
coisas altamente técnicas, como radar, substâncias químicas ou sons, em 
dados investigáveis). Cada bit é um ponto potencialmente útil numa vasta 
matriz. A coleta fluía de várias agências, grandes e pequenas – CIA, FBI, 
Agência de Segurança Nacional, Agência Nacional de Informação 
Geoespacial e muitas outras; [...] 
Uma rede de inteligência como a dos Estados Unidos não tem uma, mas 
múltiplas divisões, cada uma com sua própria especialidade – escuta, 
observação, fotografia, sensoriamento, sondagem, análise. A força de tal 
estrutura superposta como essa é que as coisas são examinadas mais de 
uma vez e de todos os ângulos concebíveis. A força da burocracia – todo 
mundo conhece as fraquezas da burocracia, mas raramente considera sua 
força – está em sua ilimitada capacidade de trabalho. [...] 
Agora acrescente os supercomputadores. Convertem esses milhões de bits 
de inteligência reunidos pelo mundo inteiro ao longo de anos de esforços 
em bytes, e de repente o impossível, a probabilidade de encontrar uma 
agulha num milhão de palheiros, fica pelo menos um pouco mais provável. 
Então, quando traçamos a trilha para Abbotabad, é disso que estamos 
falando – uma sofisticada máquina de localização. Visto de trás para a 
frente, do esconderijo de Bin Laden até os fragmentos de informação que 
levaram a ele, o caminho parece óbvio. O traçado do final para o início 
encobre o nível de dificuldade: os anos de frustração e esforço paciente, a 
inovação tecnológica, as vidas perdidas, os erros cometidos, o dinheiro 
gasto. Só o pedaço da história das operações especiais desdobrou mais de 
um quarto de século de tentativa e erro, começando com a missão 
improvisada para resgatar reféns americanos no Irã em 1980 (BOWDEN, 
2012, p. 98).  
 

 
13 Foi uma unidade da CIA criada em dezembro de 1995 para localizar Osama Bin Laden. Ficava em 
um prédio comercial em Langley. 
14 F3EAD (Find, Fix, Finish, Exploit, Analyze and Disseminate) – Localizar, deter, exterminar, explorar, 

analisar e disseminar. Refere-se a uma metodologia que busca combinar o ciclo das operações 
com o ciclo de inteligência, de tal forma que ambos os ciclos se complementem. Essa metodologia 
foi amplamente empregada durante as guerras do Afeganistão e 2ª Guerra do Iraque. 
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Segundo Bowden (2012), “A velocidade e a urgência da guerra sempre 

aceleraram o desenvolvimento da tecnologia e encorajaram novos usos de 

dispositivos já existentes”. Durante a invasão ao Iraque, inicialmente, os EUA 

lograram êxitos rapidamente no sentido de derrubar o regime de Saddam Hussein, 

passando, em um segundo momento, a sofrer ataques cada vez maiores de grupos 

extremistas sunitas. O mais violento dentre eles era um ramo da Al Qaeda, sob a 

direção de um assassino inovador chamado Abu Musab al-Zarqawi.  

A estratégia de guerra conduzida por al-Zarqawi consistia no largo emprego 

de bombas de beira de estrada e ataques suicidas brutais, muitos dos quais 

projetados para matar civis iraquianos indiscriminadamente. Essas matanças em 

massa acabaram por colocar a maioria sunita no Iraque contra a insurgência 

liderada por Zarqawi, marcando o momento decisivo da guerra. Ao mesmo tempo, 

sob a direção do General Stanley McChrystal, o JSOC passou a golpear células 

insurgentes dos assassinos da Al Qaeda com crescente eficácia, culminando com a 

localização de Saddam Hussein escondido em um buraco no fim de 2003 e com a 

morte de Zarqawi por uma bomba em 2005 (BOWDEN, 2012). 

Segundo Bowden (2012): 

 
O sucesso de McChrystal, considerado uma das principais realizações 
militares dos tempos modernos, foi algo que ele chamou de “operações 
colaborativas”, com o que ele queria dizer a fusão de “agentes especiais” – 
equipes de atiradores de elite de vários ramos do serviço – com essa nova 
capacidade computacional, que reuniu dados de todos os outros inputs. 
[...] Isso significava trazer para a frente de batalha um tipo diferente de 
guerreiro, mais acostumado a clicar no mouse do que a puxar um gatilho 
(BOWDEN, 2012, pp. 103-104, o grifo é nosso). 
 

O próprio Bowden (2012) continua mais à frente: 

 
Essa nova capacidade transformou a busca por terroristas, de um 
empreendimento passivo, caracterizado por longos períodos de coleta de 
informações, análise e preparação, pontuada por ataques ocasionais, em 
um empreendimento agressivo. [...] quase uma década de combate tinha 
amadurecido uma geração de combatentes e de ferramentas, testados em 
batalha e feitos sob medida para encontrar e matar terroristas (BOWDEN, 
2012, pp. 106-107). 
 

Outra arma que se juntou a esse arsenal norte-americano foi o já existente 

avião não tripulado. Já existente porque aeronaves controladas por rádio foram 

empregadas durante a Segunda Guerra Mundial e aviões não tripulados já tinham 

sido usados no Vietnã pelos norte-americanos e no Líbano pelos israelenses. No 

entanto, o desenvolvimento de novas ferramentas de vigilância, a transformação do 
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motor em algo praticamente silencioso, a acurácia conferida aos instrumentos óticos 

e a modularidade que permitia agregar seus próprios mísseis, disponibilizou 

observação silenciosa de alvos a grandes distâncias (BOWDEN, 2012). 

A revolução maior ocorreu quando os EUA interligaram os aviões não 

tripulados ao sistema global de telecomunicações (radares), o que permitiu que 

montassem plataformas estáveis de observação permanente acima de cidades 

inteiras. Unindo esse recurso a supercomputadores, com softwares capazes de 

reconhecer parâmetros (assinatura) de alvos específicos, tiveram a possibilidade de 

rastrear alvos de dia e de noite a partir de qualquer lugar e em tempo real 

(BOWDEN, 2012). 

A arma certa tinha evoluído. Não era nenhuma arma secreta. A nova 

ferramenta era composta de tudo. Reunia reconstituição de redes humanas de 

espionagem, supercomputadores, softwares de última geração, vigilância global e 

unidades de comando de elite (BOWDEN, 2012). 

 

6.2 AS ALTERAÇÕES NA AGENDA DE SEGURANÇA INTERNACIONAL 

 

6.2.1 Inovações na dimensão humana 

 

6.2.1.1 Fator político 

 

Na agenda das Nações Unidas, há treze convenções relacionadas com o 

terrorismo internacional que vão da Convenção sobre Infrações e outros Atos 

Cometidos a Bordo de Aeronaves, de 1663, à Convenção Internacional para a 

Supressão de Atos do Terrorismo Nuclear, de 2005. A Assembleia Geral (AGNU) 

adotou as Medidas para Eliminar o Terrorismo Internacional (Resolução 49/60 de 17 

de fevereiro de 1995) e seu suplemento (Resolução 51/210 de 16 de fevereiro de 

1997) e criou o Serviço das Nações Unidas para a Prevenção do Terrorismo 

integrado ao Escritório das Nações Unidas para Controle de Drogas e Prevenção do 

Crime, com sede em Viena, na Áustria (AGUILAR, 2011). 

Em outubro de 1999, a Resolução 1269 do Conselho de Segurança (CSNU) 

sobre o terrorismo internacional condenou todos os seus atos, métodos, e práticas e 

solicitou o esforço da cooperação na luta contra o terrorismo e para levar terroristas 

à justiça. Adotada após um debate convocado pela Rússia, a resolução solicitou aos 
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membros negar os meios de financiamento para operações terroristas e certificar-se 

que nenhum asilo ou status de refugiado fosse garantido a pessoas envolvidas com 

essas operações (AGUILAR, 2011). 

 Após os atentados de 11 de setembro, o CSNU aprovou duas declarações 

para o esforço global no combate ao terrorismo (Resolução 1377 de 12 de novembro 

de 2001 e Resolução 1456 de 20 de janeiro de 2003). A Resolução 1373, de 28 de 

setembro de 2001, criou Comitê Contraterrorismo - Counterterrorism Committee 

(CTC) para monitorar a implementação da resolução e tentar aumentar a capacidade 

dos Estados no combate ao terrorismo (AGUILAR, 2011). 

Foi estabelecido um regime de sanções contra a organização terrorista Al-

Qaeda e o regime Talibã do Afeganistão aplicado aos indivíduos e entidades 

associadas a eles, incluindo o congelamento de seus fundos e outros ativos 

financeiros; a prevenção de entrada ou trânsito dessas pessoas através de territórios 

dos Estados membros; a prevenção do suprimento direto ou indireto, venda e 

transferência de armas e material relacionado a elas, sobressalentes, assistência 

técnica ou treinamento relacionado a atividades militares; e o uso de seus navios e 

aeronaves (AGUILAR, 2011). 

Na União Europeia (UE) os Estados passaram a coordenar suas leis 

nacionais sobre a matéria, foi adotada uma definição comum de terrorismo e o 

Conselho Europeu produziu uma lista de pessoas, grupos e entidades que deveriam 

ter seus ativos financeiros congelados. O Mandato Europeu de Detenção, apesar do 

exagero com que foi utilizado, facilitou a extradição de pessoas envolvidas com o 

terrorismo. Em novembro de 2005 foi aprovada a Estratégia Contraterrorismo 

englobando ações de prevenção, proteção, busca e resposta ao fenômeno. A UE 

procurou, ainda, aumentar o foco no combate a crenças, ideologias e narrativas que 

sustentam a radicalização violenta, resultando na atualização da Estratégia de 

Combate a Radicalização e Recrutamento pelo Terrorismo (AGUILAR, 2011). 

No âmbito da OEA, em 1971, foi aprovada a Convenção para a Prevenção e 

Punição de Atos Terroristas Configurados em Delitos contra as Pessoas e Extorsão 

Conexa quando tiverem eles Transcendência Internacional.  O assunto foi tratado 

tanto nas assembleias regulares, como nas conferências especializadas realizadas 

em Lima (1996) e Mar del Plata (1998).  

Na primeira, foi aprovado o Plano de Ação de Cooperação Hemisférica para 

Prevenir, Combater e Eliminar o Terrorismo. Na segunda, foi firmado um 
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compromisso que fortaleceria o Plano de Ação. Em 1999, foi criado o Comitê 

Interamericano contra o Terrorismo para desenvolver, coordenar e avaliar a 

implementação do Plano de Ação e do Compromisso de Mar del Plata. Em 2002, foi 

aprovada a Convenção Interamericana contra o Terrorismo com o objetivo de 

prevenir, punir e eliminar o terrorismo (AGUILAR, 2011). 

No MERCOSUL foram estabelecidos: o Plano de Segurança Regional no 

MERCOSUL; o Comando Tripartite, congregando órgãos responsáveis pela 

segurança da Argentina, Brasil e Paraguai; e o Mecanismo 3+1 sobre a 

Problemática da Tríplice Fronteira de 2002, entre esses três países e os Estado 

Unidos. O Acordo sobre Extradição enquadrou o terrorismo como crime passível de 

extradição, além de enumerar diversos delitos considerados terroristas e prever a 

possibilidade de extradição também pela tentativa de execução desses atos 

(AGUILAR, 2011). 

 O Plano Geral de Cooperação e Coordenação Recíprocas para a Segurança 

Regional previu ações contra o terrorismo como a criação de um foro especializado 

de intercâmbio de informações no âmbito da Reunião de Ministros do Interior e de 

um sistema de consultas rápidas integrado ao Sistema de Intercâmbio de 

Informações de Segurança do MERCOSUL (SISME), o intercâmbio de experiências 

e a capacitação de técnicos e especialistas (AGUILAR, 2011). 

 

6.2.1.2 Fator militar 

 

A política de contraterrorismo norte-americana resultou em treinamento e 

fornecimento de equipamento para auxiliar outros estados a aumentar sua 

capacidade operacional com o envolvimento dos Departamentos de Estado, 

Segurança Interna, Justiça e Tesouro, além da Corporação Federal de Seguro de 

Depósito. Nesse campo, a assistência norte-americana se dá nas áreas de 

antiterrorismo, engajamento contraterrorismo, segurança de fronteiras, violência 

extremista, treinamento sobre recursos financeiros do contraterrorismo, redução da 

ameaça de armas, e justiça e estado de direito (AGUILAR, 2011). 

Os Estados Unidos intensificaram os esforços de prevenção e combate ao 

terrorismo, atuando tanto no âmbito das organizações internacionais por meio do 

incentivo a adoção de medidas coletivas, como por meio de acordos bilaterais com 

vários países para troca de informações, treinamento e cooperação, incluindo 
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inteligência, planejamento antiterrorismo e proteção contra armas de destruição em 

massa, contraterrorismo, tecnologia de gestão das consequências do terrorismo, 

pesquisa e desenvolvimento (AGUILAR, 2011). 

Em 2003, a ONU iniciou um programa para redução de ameaça por armas, 

englobando a diminuição da ameaça de explosões acidentais e a prevenção de 

possíveis aquisições por terroristas, insurgentes e outros atores não estatais, que 

resultou na destruição de mais de 32000 mísseis em 30 países, além de aumentar a 

segurança de milhares de armas do mesmo tipo. Em 2010 utilizou aproximadamente 

3.3 milhões de dólares em seis países com o mesmo fim. Nesse contexto, também 

foram implementados programas de prevenção e resposta a ataques com armas 

químicas, biológicas ou nucleares, incluindo o treinamento de experts em bio-

segurança (AGUILAR, 2011). 

 

6.2.1.3 Fator econômico 

 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) intensificou as atividades no campo da 

lavagem de dinheiro e as estendeu para o combate ao financiamento do terrorismo. 

Os lavadores de dinheiro exploram a complexidade do sistema financeiro mundial, 

as diferenças entre as leis e sistemas nacionais anti-lavagem. Em virtude disso, o 

Fundo passou a conduzir avaliações no setor financeiro e fornecer assistência 

técnica aos seus membros sobre essa matéria (AGUILAR, 2011). 

Corroborando com essa medida, o Departamento Federal de Investigação 

(FBI) realizou treinamentos para combate a lavagem de dinheiro por meio de 30 

cursos com 1152 participantes de 83 países (AGUILAR, 2011).  

Em 2009 foi criado o Topical Trust Funds (TTF), com a colaboração coletiva 

inicial de 25,3 milhões de dólares fornecida por Canadá, França, Japão, Coréia, 

Kuwait, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Qatar, Arábia Saudita, Suíça e Reino 

Unido, para serem utilizados em expertise e infraestrutura.  O Fundo publicou 

relatórios de avaliação sobre treze países com foco na aplicação 

dos standards sobre a lavagem de dinheiro, crimes e financiamento do terrorismo 

(AGUILAR, 2011). 

O Banco Mundial publicou documentos de trabalho sobre novas tecnologias, 

riscos e inovações no combate ao financiamento do terrorismo, gerenciamento de 
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risco e a ligação de organizações não lucrativas com o financiamento (AGUILAR, 

2011). 

Após o 11 de setembro foi fortalecido o Grupo de Ação Financeira contra a 

Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo - GAFI (Financial Action 

Task Force on Money Laundering and Terrorist Financing - FATF), organização 

intergovernamental com 36 membros criada em 1989 para desenvolver e promover 

políticas nacionais e internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao 

financiamento ao terrorismo. As 44 recomendações aprovadas pelo Grupo, mais 

nove recomendações especiais de outubro de 2004, formam a estrutura básica de 

mecanismos para detectar, prevenir e suprimir o financiamento do terrorismo e de 

atos terroristas (AGUILAR, 2011). 

Destacam-se também as ações para construção de um quadro legal e 

regimes regulatórios efetivos, estabelecimento de unidades de investigação 

financeiras ativas e capazes, fortalecimento das habilidades investigativas e de 

entidades responsáveis pela aplicação da lei, e o auxílio ao desenvolvimento judicial 

e processual no Afeganistão, Argélia, Bangladesh, Bósnia, Costa do Marfim, Egito, 

Gana, Indonésia, Iraque, Jordânia, Mali, Marrocos, Nigéria, Paquistão, África do Sul, 

Filipinas, Turquia e Iêmen (AGUILAR, 2011). 

 

6.2.1.4 Fator Social 

 

Em 2005 foi estabelecida a Counterterrorism Implementation Task 

Force (CTITF) com o objetivo de coordenar os esforços contra o terrorismo no 

sistema da ONU. Em setembro de 2006 a AGNU adotou A Estratégia Global das 

Nações Unidas Contraterrorismo, resultando na criação de nove grupos de trabalho 

para implementar as iniciativas aprovadas. A Estratégia forneceu um quadro 

estratégico e um guia prático para a contenção do terrorismo e apontou medidas 

sociais a serem realizadas em dois pilares: 1) abordagem das condições para a 

propagação do terrorismo; e 2) medidas para assegurar o respeito aos direitos 

humanos e o estado de direito como base fundamental para a luta contra o 

terrorismo (AGUILAR, 2011). 

O primeiro pilar incluiu ações para tentar resolver questões como a do 

desalojamento forçado de pessoas, desumanização de vítimas do terrorismo por 

meio do apoio a elas e do engajamento da sociedade civil, ausência de estado de 
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direito e de governança, violação de direitos humanos, discriminação étnica, 

nacional e religiosa, exclusão política e marginalização socioeconômica. Como um 

exemplo de ação prática nesse sentido, o UN Regional Centre for Preventive 

Diplomacy in Central Asia adotou como prioridade de ação entre 2009 e 2011 a 

assistência aos governos do Cazaquistão, Quirquistão, Tajiquistão, Turcomenistão e 

Uzbequistão em responder mais proativamente às ameaças transfronteiriças como o 

terrorismo, tráfico de drogas e o crime organizado (AGUILAR, 2011). 

No segundo pilar foram inseridas medidas também relacionadas com a 

questão dos direitos humanos por meio de relatórios temáticos, programas de 

treinamento, workshops e organização de seminários regionais no Oriente Médio e 

no Norte da África (AGUILAR, 2011). 

 Além das medidas supramencionadas, foi implementado um programa que 

trata do combate às ideologias extremistas e da prevenção da sua radicalização, o 

qual investiu 2.5 milhões de dólares em pequenos auxílios para projetos na 

Argentina, Bangladesh, Bósnia, Camboja, Quênia, Malásia e Iêmen (AGUILAR, 

2011). 

 

6.2.2 Inovações na dimensão informacional 

 

A INTERPOL criou uma Força Tarefa em setembro de 2002 

denominada Fusion Task Force para identificar grupos terroristas e seus membros; 

solicitar, coletar e compartilhar informação e inteligência; prover apoio analítico; e 

aumentar a capacidade dos Estados membros lidarem com ameaças terroristas e o 

crime organizado. Foram criadas seis forças tarefas regionais na Asia (2), América 

do Sul, África, Europa e Oriente Médio. Além disso, passou a coordenar a circulação 

de alertas sobre terroristas e disponibilizou vários recursos de apoio aos Estados 

membros para medidas contra o terrorismo (AGUILAR, 2011). 

No mesmo sentido, a Organização Marítima Internacional (OMI), Organização 

da Aviação Civil Internacional (OACI) e a Organização Mundial de Alfândegas (OMA) 

colocaram em vigor o Advanced Passenger Information (API), que consiste na 

captura de dados biográficos e outros detalhes do voo ou navio antes da partida e a 

transmissão desses dados por meios eletrônicos para as agências de controle de 

fronteira do país de destino (AGUILAR, 2011). 
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A Assistência a Segurança de Fronteiras utilizou 54,5 milhões para 

manutenção, ampliação e expansão do sistema de avaliação e comparação de 

identificação pessoal em 155 pontos de entrada de 17 países (AGUILAR, 2011). 

 

6.2.3 Inovações na dimensão física 

 

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) investiu em treinamento e 

tecnologia para reforço da segurança, incluindo avaliações de proteção física de 

material nuclear em usinas e outras instalações, cursos para auxiliar governos a 

aumentar a segurança das instalações e o controle do material, medidas para 

detectar e não permitir o tráfico ilícito, além da preparação para responder a uma 

emergência radiológica no caso de um atentado (AGUILAR, 2011). 
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7 CONCLUSÃO 

 

Ao longo do presente trabalho, buscou-se entender a forma como os Estados 

e Organismos Internacionais vêm atuando no combate e prevenção ao terrorismo 

transnacional desde a sua origem até os dias atuais. 

Em um primeiro momento, realizou-se um estudo da perspectiva histórica do 

terrorismo transnacional, no qual foram apresentadas as origens da 

internacionalização do terrorismo no Oriente Médio, na segunda metade do século 

XX, quando os atentados terroristas ainda se restringiam a sequestros de reféns, 

que constituíam alvos seletivos. Além disso, abordou-se a evolução das funções 

associadas a um ataque terrorista internacional, com destaque para: a motivação 

dos eventos; o processo de recrutamento; as formas de financiamento; a 

característica dos alvos; as técnicas, táticas e procedimentos (TTP) empregados; a 

formalização de doutrina; e a exploração da propaganda (uso da mídia). 

Em um segundo momento, levou-se a cabo um estudo de caso da Operação 

Entebbe, desencadeada por tropas de operações especiais israelenses, e que 

resultou na libertação de 103 reféns, que se encontravam em Uganda em poder de 

terroristas da Frente Popular de Libertação da Palestina. O estudo dessa operação 

evidenciou um exemplo clássico das primeiras formas de combate ao terrorismo 

transnacional, caracterizada por ações reativas e unilaterais dos Estados Nacionais, 

limitadas exclusivamente à dimensão humana, em especial ao fator operacional 

militar.  

Em um último momento, debruçou-se sobre os rearranjos organizacionais 

necessários para fazer face às constantes mudanças do terrorismo internacional. 

Tais rearranjos destacaram-se pela integração de esforços empreendidos nas 

dimensões física, humana e informacional, por meio do emprego de inteligência e 

das operações especiais, bem como do desenvolvimento de ações governamentais 

efetivas, na prevenção e combate ao terrorismo transnacional 

Portanto, neste momento, é chegada a hora de elencar algumas lições 

aprendidas e retiradas da leitura das obras, relatos e documentos consultados. 

Importante frisar que não se pretende esgotar o assunto e apresentar uma verdade 

absoluta. Somente oferecer algo palpável, apoiado no estudo de caso em questão, o 

qual embasou a pesquisa. 
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Para o profissional militar, constitui fator primordial compreender o aspecto da 

continuidade dos conflitos bélicos na mesma medida em que se deve compreender a 

dinâmica das mudanças nas dimensões e nas fontes de poder de um Estado. Nesse 

sentido, há que se estender a importância do presente trabalho a todos os 

profissionais de segurança e das agências governamentais que possuem interesse 

na prevenção e no enfrentamento ao terrorismo.  

Observa-se que o terrorismo transnacional é um fenômeno relativamente 

moderno, que passou por profundo processo evolutivo, com maior velocidade de 

mudança nos últimos anos, em consonância com as características dos conflitos 

desenvolvidos na era do conhecimento. Essas modificações contribuíram para 

incrementar a letalidade de suas ações e, por conseguinte, o peso das mensagens 

transmitidas por meio delas. 

Esse quadro tornou a sociedade moderna ainda mais suscetível à 

manifestação terrorista e, portanto, mais vulnerável, carecendo de maior cuidado de 

proteção, o que justifica o dispendioso esforço preventivo e de proteção adicional, 

desencadeado por diferentes países, particularmente na área da inteligência, do 

antiterrorismo, do contraterrorismo proativo e da administração das consequências 

de um ataque terrorista.  

Dessa forma, é imperioso que haja cooperação entre os países afetados pelo 

terrorismo, bem como daqueles que possuem grandes comunidades de povos que 

guardam algum tipo de identidade com as organizações terroristas. Destaca-se que 

a interação entre os países, resultante da transparência e convergência de 

interesses, deve ser tal que assegure superioridade de informações e liberdade de 

ação para as forças-tarefas encarregadas de enfrentar essa ameaça.  

Nos EUA, a constituição do núcleo duro do governo Bush por membros 

destacadamente inclinados à priorização do emprego da expressão militar concedeu 

maior relevo ao papel das forças armadas, particularmente das tropas de operações 

especiais. A priorização destas tropas, agregadas à gênese de novas tecnologias 

autóctones, adicionou novas capacidades às Forças Armadas norte-americanas. 

Na prática, quanto ao rearranjo organizacional do Estado norte-americano, a 

grande contribuição da administração Bush deve-se à iniciativa de reformar 

estruturas governamentais esparsas, transformando-as em organismos mais coesos, 

através da unificação de agências e de funções correlatas, aperfeiçoando o 

ambiente interagências. Tal mudança permitiu que as soluções às ameaças 
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existentes fossem pensadas sob diferentes enfoques em um meio conjunto, 

fornecendo respostas mais adequadas e precisas. Assim, a Doutrina Bush substituiu 

a postura reativa da Guerra Fria por uma postura pró-ativa, que privilegiava o 

emprego da expressão militar. 

A criação do cargo de Diretor Nacional de Inteligência e do Centro Nacional 

de Contraterrorismo implementaram uma base de dados comum, que aperfeiçoou 

a análise dos dados e a coordenação do esforço contra o terrorismo, fortalecendo 

o recobrimento e o exame dos dados obtidos. 

O desenvolvimento de supercomputadores dotados de softwares capazes 

de transformar qualquer dado em informação útil, agregados à vigilância conferida 

pelos silenciosos drones interligados aos radares, possibilitaram o rastreamento 

ininterrupto de alvos em tempo real em qualquer lugar do mundo. Isso ocasionou 

a constante redução do tempo de reação e chegou a permitir, em alguns casos, 

que os EUA estivessem alguns passos à frente de suas ameaças, alavancando o 

que se denominou de operações colaborativas. 

No que se refere à agenda de segurança internacional, verifica-se a 

necessidade de se conduzir o enfrentamento a tais organizações a partir de 

abordagem integral e multidisciplinar, reunindo todos os órgãos e as agências 

nacionais, governamentais e privadas, necessários. Isto significa que a força militar 

ou policial, mesmo sendo especialmente preparadas e dedicadas a este fim, não só 

são insuficientes, como também são incapazes de gerar os resultados esperados, 

sendo necessário agregar capacidades afetas aos campos de inteligência (das 

fontes cibernética, humana, de imagens e de sinais), além de equipes 

especializadas na área financeira, em direito internacional, em aspectos culturais, 

bem como integrantes de empresas privadas que gerenciem serviços ou locais 

julgados de interesse, como também de equipes especializadas em perícias 

forenses. 

Nesse sentido, a sociedade internacional tem aprovado uma série de 

declarações, resoluções, convenções, uma vez que a resposta ao terrorismo cobre 

diversos campos como diplomático, econômico, militar, legal, de informações, dentre 

outros, podendo se materializar por um protesto diplomático até uma ação militar, 

como a que ainda ocorre no Afeganistão. Assim sendo, agrega-se, ainda, a eventual 

necessidade de se engajar representantes de corpos diplomáticos, a fim de facilitar a 

interação internacional por meio de uma rede historicamente respeitada.  
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No setor de inteligência, a tradicional cultura do não compartilhamento de 

informações acabou por ser paulatinamente substituída. A ameaça extremista do 

século XXI, em virtude de suas técnicas, táticas e procedimentos, obrigou as 

agências domésticas e internacionais a compartilharem informações com maior 

grau de liberdade, o que alavancou acordos de cooperação entre países dos 

blocos ocidental e oriental, aumentando, exponencialmente, o fluxo de 

informações compartilhadas. 

Por fim, conclui-se que, apesar da complexidade do tema, o combate e a 

prevenção ao terrorismo transnacional apresentaram avanços consideráveis nos 

últimos anos. Os atentados terroristas de 2001, seguidos dos ocorridos na 

Europa, fizeram com que o sistema internacional se movimentasse no sentido de 

um esforço global de modo a não permitir, ou ao menos dificultar a ação desses 

grupos. Assim sendo, as medidas multidisciplinares aqui apresentadas 

exemplificam a efetividade do esforço coletivo empreendido por uma série de 

organizações, Estados e governos para prevenir, combater ou mitigar os efeitos 

de possíveis atentados terroristas. 
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