
O País 

O Brasil está localizado na América do Sul, sendo o maior 
país da mesma e quinto do mundo. Seu território possui 
cerca de 8.514.876 km². faz fronteira com a Argentina, 
Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, 
Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Ao sul é cortado pelo 
trópico de Capricórnio e ao Norte pela Linha do Equador. 
Possui aproximadamente 205 milhões de habitantes. No 
passado o país fora colonizado por Portugal, do qual teve 
sua independência declarada em 1822, e se tornou 
república em 1889. A capital é a cidade de Brasília e o 
idioma oficial é o Português. A economia do Brasil é a maior 
da América latina e a sétima maior do mundo. O país é 
membro da Organização das Nações Unidas (ONU), do 
G20, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), do BRICS, da União Latina, da Organização dos 
Estados Americanos (OEA), da Organização dos Estados 
Ibero-Americanos (OEI), do Mercado Comum do Sul 
(MERCOSUL), da União das Nações Sul-Americanas 
(UNASUL), entre outros.  

 

O Brasil  e o Terrorismo 

O Brasil não costuma ser associado em discussões sobre 
terrorismo. A maioria das notícias sobre o mesmo está mais 
associada grupos de guerrilha dos anos 1960-70. Devido à 
sua fama pacifista quando se trata de política externa e 
embora tenha problemas internos com crime organizado, o 
Brasil não possuí relatos de incidência de terrorismo pelo 
menos nos últimos 30 anos. Desde 2011, o país se encontra 
no nível mais baixo do Índice Global de Terrorismo. Porém, 
o fato do país (por enquanto) estar livre de ataques 
terroristas, não implica que o mesmo esteja totalmente 
protegido, e portanto, é vulnerável como qualquer outro 
país. O fato de nos últimos anos o Brasil ser receptor de 
vários eventos de grande porte– como as Olimpíadas em 
2016, faz com que o país se posicione mais precisamente 
sobre o assunto.  

O contraterrorismo brasileiro 

Atualmente o Brasil encara o terrorismo como um 
acontecimento possível em território nacional e já dispõe 
de aparato de prevenção e combate ao terrorismo 
internacional, bem como um sitema normativo brasileiro 
de combate ao terrorismo. No entanto,  apresantam 
algumas limitações, como falta de estrátegia e legislação 
específica no que se trata de terrorismo.  
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