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Atividade 6. Leia o texto abaixo e, em seguida, faça os exercícios propostos. 
 

TERRITORIOS EM DISPUTA 

Terrorismo, separatismo, conflitos étnico-religiosos e contestação da autoridade estatal 

(PARTE 1) 

Tiago Nogueira Galinari1 

 
AS GUERRAS CIVIS E O CARÁTER ASSIMÉTRICO DOS CONFLITOS ATUAIS 

O Estado moderno se tornou a forma predominante de organização territorial em todo mundo. 
Com exceção da Antártida, praticamente todas as terras emersas do nosso planeta estão dentro da 
jurisdição de algum Estado. Apesar da aparente incontestabilidade do Estado como forma de controle 
territorial e social, muitos Estados vêm experimentando crises de legitimidade, sofrendo com tensões 
políticas de diferentes ordens e com conflitos, muitos dos quais armados. 

Como já discutido em textos anteriores, disputas de diferentes tipos – diplomáticas, 
econômicas, bélicas etc. – vêm marcando a Ordem Geopolítica Mundial contemporânea. Contudo, 
nem todos os conflitos da atualidade ocorrem a partir da disputa de diferentes Estados. Alguns 
conflitos ocorrem no interior dos países, com ou sem participação estrangeira. 

Diferentes são as causas dos conflitos que ocorrem dentro dos territórios dos Estados, ou seja, 
no interior dos países. Questões étnico-religiosas, regionais e ideológicas são frequentemente 
lembradas como as principais razões destes conflitos. Entretanto, embora uma destas causas possa 
se destacar como sendo a principal responsável, o que se vê é que, na maioria das vezes, diferentes 
fatores se combinam para o desencadeamento destes conflitos. 

Na atualidade, as guerras civis são mais frequentes que as guerras travadas entre dois ou 
mais Estados. Todavia, isso não significa que forças estrangeiras não se mobilizem e participem, 
direta ou indiretamente, em alguns destes conflitos. Na verdade, a participação de atores externos 
nestes conflitos é bastante comum, sejam eles estatais ou não estatais. 

Algumas vezes, coalizões internacionais são formadas para pôr fim às guerras civis 
deflagradas no interior de alguns países, seja em apoio aos governos dos mesmos ou em apoio aos 
insurgentes. Às vezes, também, diferentes coalizões internacionais são formadas, cada qual apoiando 
um dos lados, prolongando e agravando ainda mais o conflito. Este é o caso da guerra civil síria, 
iniciada em 2011, em que o governo sírio – apoiado pela Rússia, pelo Irã e por milícias xiitas – vem 
enfrentando grupos rebeldes – apoiados pelos EUA, pela Arábia Saudita e por milícias sunitas –, ao 
mesmo tempo em que lida com a ação do Estado Islâmico e com o separatismo curdo. Este conflito 
já provocou a morte de centenas de milhares de pessoas, incluindo civis, e o deslocamento ou exílio 
de outras milhões. 

Além da prevalência de guerras civis em relação aos confrontos bélicos interestatais, outra 
marca dos conflitos atuais é o seu caráter assimétrico. De maneira geral, as guerras deixaram de ser 
travadas em campos de batalha, sendo cada vez menos fruto do enfrentamento de forças armadas 
regulares. O terrorismo, os ataques cibernéticos e a produção / difusão de desinformação através da 
internet se tornaram armas recorrentes, usadas tanto por atores estatais quanto, principalmente, por 
atores não estatais. 

As guerras assimétricas, normalmente, são travadas entre organizações oficiais – isto é, 
aquelas ligadas aos aparelhos de defesa e de segurança dos Estados, como as forças armadas, as 
polícias e as agências de inteligência, por exemplo – e organizações clandestinas. Apesar da 
desproporção de forças, este tipo de conflito pode se prolongar muito. Ao contrário de uma guerra 
convencional, onde os beligerantes poderiam monitorar a movimentação das forças inimigas, numa 
guerra assimétrica as ações das clandestinas costumam ser imprevisíveis. Ataques de grupos 
guerrilheiros, sabotagem e, sobretudo, atentados terroristas tendem a ocorrer de forma inesperada. 
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Por fim, neste tipo de guerra não há uma batalha decisiva e, dificilmente, alguma das partes se 
renderia. Tudo isso faz com que a guerra pareça permanente, o que pode causar muito desgaste 
político e tensão social. 

Possuir um grande exército, dispor de mísseis de longo alcance, ou mesmo possuir armas 
nucleares pouco podem fazer para prevenir atentados terroristas no interior do país, por exemplo, 
especialmente se este ataque for realizado por um cidadão deste mesmo país em nome de uma 
organização que o recrutou através da internet. 

Em suma, apesar das disputas entre as potências ainda marcarem a Ordem Geopolítica 
Mundial, as guerras vêm assumindo características cada vez menos convencionais, sendo mais 
complexas de se entender e mais difíceis de solucionar. 

 
TERRORISMO EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO 

O emprego sistemático da violência com o intuito de causar medo, isto é, o terrorismo, vem 
sendo utilizado por extremistas como arma, como instrumento de intimidação ou para chamar a 
atenção para uma causa há muito tempo. No entanto, nas últimas décadas o terrorismo não apenas 
se globalizou, como também passou a acometer mais e mais vítimas. O terrorismo, ou o suposto 
combate ao terrorismo, vem impactando as relações internacionais. 

O termo “terrorismo” vem sendo empregado exaustivamente, tanto por governos quanto pela 
mídia, para se referir a atentados e a grupos que cometem este tipo de violência. Contudo, no caso 
dos governos, às vezes, o uso do termo também possui motivação política, sendo feito para 
deslegitimar pessoas ou grupos oponentes, ou, ainda, para justificar ações violentas. Em outras 
palavras, quando um governo consegue convencer a opinião pública e a comunidade internacional 
de que seus opositores, dissidentes ou inimigos são terroristas, ele também consegue justificar o uso 
excessivo da força contra os mesmos. Os sucessivos governos estadunidenses, por exemplo, têm 
utilizado o combate ao terrorismo como pretexto para invadir territórios estrangeiros e para restringir 
a entrada nos EUA de pessoas provenientes de alguns países. 

Nas últimas décadas, alguns governos e organizações intergovernamentais passaram a 
classificar como terroristas determinados grupos políticos ou religiosos, seja por praticarem atos 
terroristas ou por financiá-los. Contudo, algumas vezes, uma mesma organização pode ser 
considerada terrorista por alguns governos enquanto é considerada legítima, ou até mesmo pacífica, 
por outros. 

A tentativa de associar o opositor ao terrorismo costuma resultar em disputas retóricas com 
governos inimigos acusando uns aos outros de cometer atos terroristas. Isto pode ser claramente 
percebido na atual crise entre os EUA e o Irã, em que os governos destes países acusam-se 
mutuamente de promover o terrorismo. 

Mas não é somente no campo da política externa que alguns governos classificam as 
organizações políticas opositoras de serem terroristas ou, pior, forjam atentados e acusam tais 
organizações de terem-nos cometido. No Brasil, em 1981, isto é, ainda durante a Ditadura Militar 
(1964-1985), ocorreu um evento emblemático. A fim de desgastar a imagem de grupos e movimentos 
opositores ao regime militar e de (re)intensificar a repressão, uma ala “linha dura” do governo ditatorial 
brasileiro tentou realizar um ataque a bomba para em seguida acusar supostos grupos revolucionários 
de cometê-lo. Esta ação, conhecida como “atentado do Riocentro”, acabou fracassando. Contudo, se 
tivesse sido “bem sucedida”, teria criado um pretexto para que o governo perseguisse (ainda mais) os 
seus opositores. 

Para não estigmatizar determinados povos, países ou religiões, é importante lembrar que o 
uso do terrorismo como arma não é exclusividade de um grupo político ou de fiéis de uma única 
religião. Em outras palavras, os ataques terroristas vêm sendo realizados por extremistas de 
diferentes religiões, por governos autoritários de diferentes países e por grupos armados de diferentes 
matizes ideológicas. 

Alguns grupos, se baseando em deturpações de valores religiosos ou políticos, têm recorrido 
à violência de maneira perversa, sacrificando inocentes em nome de suas causas. Alguns grupos 
ultrarradicais islâmicos, como o Daesh (autointitulado Estado Islâmico), a Al Qaeda, o Boko Haram e 
o Talibã, vem promovido atentados com grande repercussão internacional. 

A Al Qaeda, que se tornou mundialmente conhecida por ter arquitetado e executado os 
atentados às Torres Gêmeas nos EUA, em 2001, é uma organização altamente globalizada. O grupo 
opera em rede, com “células” espalhadas em todo o mundo. O Daesh também possui uma estrutura 
em rede altamente globalizada, contudo, este grupo também já chegou a controlar vastas áreas na 
Síria e no Iraque, entre 2014 e 2017. Depois das ofensivas de forças de vários países, esta 
organização perdeu o controle de praticamente todas estas áreas. Já o Boko Haram atua, 



principalmente, na Nigéria. Nos últimos anos esse grupo foi responsável pelo sequestro e morte de 
milhares de pessoas. Por fim, o Talibã, que chegou a governar o Afeganistão até a invasão norte-
americana de 2001, atualmente tem a maior parte do grupo atuando clandestinamente no interior do 
Afeganistão e do Paquistão. 

Apesar desses apontamentos, é muito importante não estereotipar os mulçumanos nem a fé 
islâmica. Em primeiro lugar porque a maior parte das vítimas destas organizações são os próprios 
mulçumanos. Em segundo lugar porque a grande maioria dos mulçumanos condena tais práticas. Em 
terceiro lugar, por que existem grupos extremistas de outras religiões que também recorrem ao 
terrorismo. Antes da instalação do Estado de Israel, por exemplo, uma organização de extremistas 
judeus, a Haganá, praticava ações violentas na região e era considerada terrorista pelos britânicos, 
que controlavam a região naquele período. Já grupos que creem na Supremacia Branca, como a 
KKK2 dos EUA, por exemplo, muitas vezes realizam ataques terroristas contra negros, árabes, 
estrangeiros e homossexuais, alegando realizá-los em defesa dos valores cristãos. Para concluir, o 
maior atentado terrorista da história da Noruega, ocorrido em 2011, por exemplo, foi realizado por um 
fundamentalista cristão em nome da “pureza” de seu povo. Os exemplos não se esgotam. 

Como se vê, o terrorismo se tornou uma preocupação global. E em nome de um suposto 
combate ao terrorismo, a cada dia que passa, mais e mais países implementam leis antiterrorismo. 
Algumas delas têm sido bastante criticadas, pois preveem ações que ferem os direitos humanos. 
Deste modo, como se não bastasse a violência perpetrada por grupos extremistas, alguns governos 
se valem do pânico causado pelo terrorismo para realizar ações excessivamente violentas. 

Nos últimos anos, além da Doutrina Bush, muitos outros planos estratégicos – nacionais e 
internacionais – de combate ao terrorismo vêm sendo realizados. Neste sentido, juntamente com a 
globalização do terrorismo, percebemos que está ocorrendo também uma globalização das políticas 
antiterrorismo. Está é, sem dúvida, uma das principais marcas da atual Ordem Geopolítica Mundial. 

A influência das políticas internacionais de combate ao terrorismo tem alcançado países do 
mundo inteiro. Nem mesmo o Brasil se safou desta tendência global. Em 2016, por exemplo, foi 
promulgada uma Lei Antiterrorismo3 no país. Como era de se esperar, também não há consenso 
sobre a mesma. Enquanto alguns defendem a sua necessidade para prevenir atentados terroristas, 
outros temem que tal Lei propicie um abuso de poder por parte das forças de segurança do Estado. 
Muitas organizações civis e defensoras dos direitos humanos vêm criticando tal legislação, afirmando 
que a mesma pode servir como um instrumento para criminalizar movimentos sociais e silenciar a 
oposição política. Seja como for, nunca nos esqueçamos do “atentado do Riocentro”! 

 

 

EXERCÍCIOS 

 

1) Faça uma lista contendo as palavras e expressões presentes no texto que você não conhecia. Busque 

no dicionário e na Internet o seu significado e, em seguida, elabore um glossário. 

 

 

2) Faça uma busca na Internet dos países onde atuam as organizações terroristas comentadas no texto. 

Em seguida, consulte (num Atlas ou na Internet) um planisfério político (mapa-múndi) e veja a localização 

destes países. A seguir, aponte no mapa abaixo os países com presença destes grupos. Faça uma 

legenda para distinguir a área de atuação de cada um destes grupos. 
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EUA. Teve seu ápice na primeira metade do século XX. Embora ainda existam alguns milhares de integrantes da KKK no país, esta organização 
vem se definhando e se tornando cada vez mais impopular. 
3 Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.260-2016?OpenDocument


 

 
 

3) Leia a reportagem abaixo: 
O TERRORISMO NÃO É O QUE PARECE 

As estatísticas indicam que os jihadistas matam mais muçulmanos 
Moisés Naím. 28 de junho de 2015. El País. 

Foi uma sexta-feira de terror. Em um hotel de praia na Tunísia, 2 terroristas assassinaram 38 turistas e feriram 
outros 39. No Kuwait, um terrorista suicida detonou uma bomba em uma mesquita xiita, deixando 27 mortos e 202 
feridos. O grupo Estado Islâmico assumiu a responsabilidade por essa matança. Em Lyon, França, um homem 
decapitou uma pessoa pouco antes de atacar uma fábrica de gás. O objetivo do ataque era fazer a fábrica 
explodir. Segundo as autoridades, Yassin Salhi, o acusado do atentado, teria tido vínculos com grupos 
muçulmanos radicais. 
Até agora não há evidência de que os atentados na Tunísia, França e Kuwait tenham sido coordenados ou parte 
de um plano conjunto. Entretanto, são claros exemplos de uma tendência: o terrorismo islâmico é uma ameaça 
que vem aumentando. Mas será que esses atentados e outros similares são a confirmação da teoria do choque de 
civilizações, popularizada pelo professor de Harvard Samuel Huntington no início dos anos 1990? Segundo 
Huntington, uma vez esgotado o enfrentamento ideológico entre comunismo e capitalismo, os principais conflitos 
internacionais surgiriam entre países com diferentes identidades culturais e religiosas. “O choque de civilizações 
dominará a política global. As falhas tectônicas que dividem as civilizações definirão as frentes de batalha do 
futuro”, escreveu ele em 1993. 
Para muitos, os ataques da Al-Qaeda, as guerras no Afeganistão e no Iraque e o surgimento do Estado Islâmico 
confirmam essa visão. Mas, na verdade, os conflitos têm ocorrido mais dentro das civilizações do que entre elas. 
As imagens dos noticiários de TV, a retórica oficial e a estridência dos debates no rádio e na internet tornam fácil 
acreditar que o conflito mais sangrento do século XXI é o que existe entre muçulmanos radicais e aqueles que não 
são muçulmanos. 
Mas não é assim. As estatísticas mostram que essa é uma visão errada – os terroristas islâmicos têm assassinado 
seus correligionários mais do que ninguém. O conflito entre xiitas e sunitas continua deixando vítimas, na maioria 
muçulmanas. Por outro lado, também não é verdade que, nos Estados Unidos, os principais atentados terroristas 
tenham sido lançados por radicais muçulmanos. São norte-americanos racistas – muitos deles pertencentes a 
movimentos que pregam a supremacia da raça branca – os responsáveis pela maior quantidade de mortes em 
atos terroristas nos EUA. O mais recente foi Dylann Roof, um jovem de 21 anos que assassinou nove pessoas e 
feriu uma em uma igreja em Charleston, Carolina do Sul. 
As estatísticas são entristecedoras. Segundo o Índice de Terrorismo Global elaborado pelo Instituto de Economia 
e Paz, em 2013 morreram no mundo quase 18.000 pessoas em ataques terroristas. Dessas vítimas, 82% se 
concentraram em apenas cinco países: Iraque, Afeganistão, Paquistão, Nigéria e Síria. Os responsáveis por 66% 
de todas as mortes por terrorismo foram o Estado Islâmico, o Boko Haram, os talibãs e a Al-Qaeda. Em contraste, 
nos últimos 14 anos, 5% dos assassinatos cometidos por terroristas ocorreram nos países da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Desde 2000, 90% dos ataques de terroristas suicidas foram 
cometidos no Oriente Médio, no norte da África e no sul da Ásia (principalmente no Paquistão e no Afeganistão). 

http://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/26/internacional/1435340927_752378.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/27/internacional/1435417089_698268.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/27/internacional/1435417089_698268.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/26/internacional/1435323853_643389.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/26/internacional/1435323853_643389.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/27/internacional/brasil.elpais.com/tag/al_qaeda/a/
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/27/internacional/brasil.elpais.com/tag/eiil_estado_islamico_irak_levante/a/
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/24/internacional/1435157948_652674.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/24/internacional/1435157948_652674.html
http://brasil.elpais.com/tag/terrorismo/a/
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/27/internacional/brasil.elpais.com/tag/boko_haram/a/


Dos 162 países incluídos no Índice de Terrorismo Global, o Iraque ocupa o primeiro lugar em vítimas e a França, 
por exemplo, está na posição 56. 
Ataques racistas 
As estatísticas com respeito ao terrorismo nos EUA são igualmente reveladoras. Um estudo publicado dias atrás 
pela fundação New America revela que desde o 11 de Setembro as mortes em ataques terroristas nos EUA 
causadas por racistas e outros extremistas não muçulmanos foram quase o dobro das causadas por muçulmanos. 
Os não muçulmanos mataram 48 pessoas, enquanto os muçulmanos deixaram 26 mortos. Além disso, os ataques 
terroristas nos EUA são comparativamente pouco frequentes. Desde o 11/9, ocorreram no país 19 ataques de não 
muçulmanos e sete de militantes islâmicos. 
Isso não quer dizer que o terrorismo islâmico não seja uma ameaça grave e crescente. E, infelizmente, o mais 
provável é que aumente sua presença assassina em outros países. Mesmo assim, nada indica que a tendência vá 
mudar: as principais vítimas dos terroristas islâmicos continuarão sendo seus correligionários. As coisas também 
não dão sinais de mudança nos Estados Unidos, por isso é provável que os racistas americanos continuem sendo 
uma importante ameaça para seus compatriotas. O terrorismo não vai desaparecer. O importante é combatê-lo 
com base em realidades e não em preconceito. 
 

a) O que os números revelam sobre o terrorismo islâmico? 

 

b) O que os números revelam sobre o terrorismo nos EUA? 

 

c) Qual a região que mais sofre com ataques terroristas suicidas? E qual país? 

 

 

4) Diferencie guerra convencional de guerra assimétrica. Por que as últimas são mais imprevisíveis? 

 

 

5) Faça uma pesquisa na Internet sobre o “atentado do Riocentro”. Em seguida, responda: 

 

a) O que foi o “atentado do Rio Centro”? Quais eram as motivações da ala “linha dura” do governo? 

 

b) Quais relações podemos fazer entre este evento e a “guerra ao terror” promovida pelos EUA? 


