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GABARITO PRELIMINAR DA BANCA: ERRADO 

PROPOSTA: ALTERAÇÃO DO GABARITO 

FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO 

 
 Um número cada vez maior de simpatizantes em todo o mundo, dispostos a 

praticar atos violentos, adere ao grupo terrorista autointitulado Estado Islâmico na 
Síria e no Iraque e luta ao lado dos extremistas. Só na Alemanha, mais de 450 
pessoas teriam deixado o país com esse objetivo, conforme o presidente do 
Departamento Federal de Proteção da Constituição. E muitas delas retornam. De 
acordo com Departamento Federal de Investigações, cerca de 120 já retornaram. 
Essas pessoas são temidas pelas autoridades, pois os que regressam estão 
doutrinados e treinados em armas e explosivos. Essas notícias têm alarmado 
também os políticos. Por isso, o governo alemão estuda maneiras de impedir a saída 
de homens e mulheres dispostos a se unir a terroristas. Isso não é muito fácil, 
porque as leis de nacionalidades e extradição não podem simplesmente ser 
canceladas. Essa é uma das muitas lições da ditadura nazista. 

1-    Item 48-  A definição de terrorismo é bastante controversa, mas há um consenso 
básico: terroristas são aqueles que lutam contra o Estado e também contra um de seus 
elementos básicos, o povo. 

A banca deu a questão como errada, mas a seguir fazemos uma longa exposição e da 
evolução do conceito de terrorismo, onde se mostra que mesmo tendo infinitas variações todas 
partem de uma premissa norteadora, a luta contra o Estado e a população que compõe esse 
estado, seja de forma direta ou indireta. Por isso nestes termos solicitamos a alteração de 
gabarito. 
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Terrorismo: um conceito muito empregado e pouco 
explicado 

Os ataques perpetrados por suicidas em Londres, na Inglaterra, no dia 7 de julho 

de 2005, e as explosões ocorridas em Sharm El-Sheikh, no Egito, menos de três 

semanas depois, tiveram como saldo cerca de 140 mortos e mais de uma centena 

de feridos. Além do drama das vítimas e da perplexidade e do medo que se 

espalharam entre as pessoas dessas localidades, as explosões trouxeram à tona, 

mais uma vez, as discussões a respeito do significado da palavra terrorismo. 

A expressão "terrorismo" surgiu pela primeira vez no Dicionário da Academia 

Francesa de 1798, ao referir-se ao período em que a França esteve governada 

pelos jacobinos (entre agosto de 1792 e julho de 1794). Na época, dezenas de 

milhares de pessoas foram guilhotinadas, após passarem por julgamentos 

sumários, sem chances de defesa. Esse período entrou para a História com o nome 

de Terror e foi um dos momentos mais sangrentos da Revolução Francesa. 

Passados 200 anos desde o surgimento do termo, o que é considerado terrorismo 

nos dias de hoje? Como distinguir o terrorismo do crime político e do crime 

comum? Os ataques feitos por pessoas que lutam pela autodominação de seus 

povos são considerados terroristas? E aqueles indivíduos que promovem ataques 

visando o fim da ocupação de seu território por forças estrangeiras também são 

terroristas? Perguntas como essas não têm ainda uma resposta consensual. 

 

Uma questão polêmica 

De acordo com o senso comum, o terrorismo é caracterizado como a "política de 

quem recorre à violência contra as pessoas ou coisas provocando mortes, 

espalhando o terror e cujos feitos obtêm grande repercussão". Essa definição, no 

entanto, nem de longe dá conta das questões contemporâneas que envolvem o 

termo. Para muitos, um hipotético ataque por meios eletrônicos capaz de causar o 

colapso do sistema de telecomunicações ou da rede bancária de um país também 

são atos terroristas, mesmo que não tenham provocado nenhum derramamento de 

sangue. 

Segundo o Dicionário de Política, de Noberto Bobbio, historicamente, o termo 

terrorista é atribuído a grupos que, por meio de atentados feitos com o objetivo de 

despertar a consciência popular, buscam derrubar um governo acusado de manter-

se por meio do terror. Mas o próprio dicionário não é muito esclarecedor ao 

apresentar uma definição contemporânea precisa e abrangente do termo, 

principalmente quando discute o chamado "terrorismo internacional". 

Um dos motivos é que, nos últimos tempos, as ações terroristas têm se voltado 

menos contra os Estados propriamente ditos e mais contra uma ordem 

internacional estabelecida (ordem representada pela globalização e, principalmente, 

pelo poder exercido pelas grandes nações capitalistas). Segundo o dicionário, isso 

faz com que as ações terroristas sejam, muitas vezes, semelhantes a um ato de 

guerra. 

Justamente por ser um termo complexo, envolto em aspectos políticos, sociais, 

jurídicos diversos, e por lidar com interesses variados de inúmeras nações, povos e 

etnias, é difícil encontrar uma definição que contente a todos. Afinal, isso significa, 

em última instância, criar bases precisas para políticas direcionadas ao combate ao 

terrorismo, e essas bases podem não atender aos interesses de todos os 

envolvidos. 

Preocupada com a questão, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou em 

2001, pouco depois da queda das torres do World Trade Center, o Comitê sobre o 
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Terrorismo. Em março de 2005, durante uma reunião realizada em Madri, na 

Espanha, o Secretário Geral da ONU, Kofi Annan, propôs a seguinte definição para 

o termo: "Terrorismo é qualquer ato que tem como objetivo causar a morte ou 

provocar ferimentos graves em civis ou qualquer pessoa que não participa 

ativamente das hostilidades, numa situação que visa intimidar a população ou 

compelir um governo ou uma organização internacional a fazer ou a deixar de fazer 

qualquer ato". 

No entanto, quando analistas internacionais perguntaram a Annan se atos de 

governos contra a população civil de seu país ou de outros também deveriam ser 

considerados terroristas, o Secretário Geral esquivou-se: "Não cabe à ONU 

determinar se os Estados podem ou não ser reconhecidos culpados de terrorismo". 

Ao dar essa resposta, Kofi Annan preferiu não entrar em uma seara polêmica, que 

envolve Estados que financiam agentes ou grupos encarregados de praticar atos 

como incêndios, explosões, torturas, seqüestros, desaparecimento de pessoas etc. 

 

Termos neutros 

Por conta de todas essas implicações e dificuldades, uma das principais agências de 

jornalismo do mundo - a BBC, de Londres - orienta seus jornalistas a não empregar 

os termos "terror", "terrorismo" e "terrorista" em suas matérias, substituindo-os 

por outras expressões como "ataques", "homens bombas", "seqüestros suicidas" 

etc. A rede argumenta que pretende com isso evitar a qualificação dos autores de 

determinados ataques e busca tratar de modo mais neutro questões que, conforme 

o ponto de vista do observador ou de seu grau de envolvimento, podem ter 

diferentes percepções. 

Ainda assim, nos primeiros noticiários a respeito das explosões de 7 de julho, a 

BBC deixou de lado a neutralidade e chamou esses ataques de atentados 

terroristas. Passado o calor da hora, a emissora voltou atrás e retirou essa 

expressão de seus noticiários. 

Se a ONU busca uma definição que seja reconhecida internacionalmente e a BBC 

prioriza o emprego de expressões mais neutras, os Estados Unidos têm pronta a 

sua definição a respeito daquilo que consideram terrorismo. De acordo com o site 

da CIA, o terrorismo é uma forma de "violência premeditada e politicamente 

motivada, perpetrada contra alvos não-combatentes e praticada por grupos ou 

agentes clandestinos, normalmente com a intenção de influenciar um público". Para 

o governo dos Estados Unidos, o terrorismo internacional é caracterizado como 

aquele que envolve o território ou a população de mais de um país, e grupos 

terroristas são classificados como grupos que praticam terrorismo internacional. 

 

Guerra militar e ideológica 

Como pode-se perceber, esta definição é bastante ampla e genérica. De fato, em 

2004, o Centro Nacional de Combate ao Terrorismo (NCTC, em inglês), um 

órgão  ligado ao governo estadunidense, decidiu rever - e principalmente ampliar - 

a definição que o país dá para o termo. Na versão anterior, não eram considerados 

atos de terrorismo os ataques domésticos e só eram computados aqueles que 

tivessem provocado ferimentos graves em pessoas ou danos acima de 10 mil 

dólares. Agora, a nova definição inclui os ataques locais e todos os danos - 

materiais e humanos - provocados por eles. Essa mudança conceitual 

provocou reflexos imediatos. 

O mais visível foi uma drástica elevação no número de atos que os Estados Unidos 

consideram como terroristas. Se antes das alterações o NCTC reconhecia que em 

2004 haviam acontecido 650 atentados, depois, esse número passou para 3.192. 
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A ampliação do conceito foi tão grande que, de acordo com os Estados Unidos, até 

mesmo o Brasil vem sofrendo atentados terroristas nos últimos anos. Um deles 

aconteceu em 2005. Segundo o Memorial Institute for the Prevention of 

Terrorism (MIPT) - uma organização, ligada ao governo norte-americano, 

responsável por administrar um banco de dados on-line sobre os atentados 

terroristas praticados em todo o mundo - o assassinato da freira Dorothy Stang, em 

fevereiro, em Altamira, no Pará, foi classificado como um ato terrorista. 

Esse exemplo serve para nos deixar alerta. Afinal, até que se prove o contrário, a 

morte da freira é mais um triste caso relacionado à questão fundiária e à luta pela 

posse da terra no Brasil. Se uma morte como essa é interpretada como atentado 

terrorista, podemos imaginar que muitas outras mortes ocorridas em outros países 

podem também não ser bem aquilo que o governo norte-americano afirma. 

 

Gislane Campos Azevedo e 

Reinaldo Seriacopi  
(Gislane é historiadora e Reinaldo, jornalista. 

São autores de História - Série Brasil) 
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