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1. RESUMO 

 Para entender o fenômeno do terrorismo é necessário antes de mais nada, 

defini-lo. Demanda mencionar suas grandes causas e efeitos com base numa 

evolução histórica e também suas características e principais objetivos.  Após os 

atentados terroristas organizados pelo grupo Al-Qaeda, ao Pentágono e ao World 

Trade Center, em 11 de Setembro, houve à incorporação definitiva, num novo e 

elevado patamar desse fenômeno no temário da paz e da segurança internacional. 

Um acontecimento com História nas relações internacionais, que não só 

implicou em destruição maciça, elevada causalidade e distúrbio massivo, como 

também passou a representar a "descoberta" da vulnerabilidade dos países e um 

choque nunca antes experimentado, que leva a dimensão exata da comoção por ele 

provocada. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Esse artigo tem como foco de análise o fenômeno do terrorismo, 

considerado complexo e multifacetado, seja no campo das causas como dos efeitos, 

o que o torna extremamente relevante nas Relações Internacionais. Com os 

atentados do 11 de setembro, acontece uma mudança com a estrutura de poder 

mundial desencadeando assim, uma maior preocupação na agenda internacional 

nas áreas de paz e segurança internacional. 

Após os atentados reivindicados pela Al-Qaeda, desde 2001, e até pela 

forma como a comunidade internacional reagiu ao fenômeno, houve uma mudança 

no paradigma, ou seja, “a ameaça do terrorismo agora é um fenômeno 

transnacional, diferente do terrorismo tradicional, pelo que havia deixado de ser um 

“problema de segurança interna” para se tornar um “conflito internacional”“. 

(SEVERIANO TEIXEIRA, Nuno, 2009). 

 

3. OBJETIVOS 

Analisar a evolução histórica do conceito de terrorismo até o começo do 

século XXI procurando observar quais possíveis implicações os atentados de 11 de 

setembro trouxeram para a segurança internacional. Especificamente analisar os 

elementos da sua organização enquanto novo ator internacional, desde a sua 

evolução histórica, suas causas e agentes e por fim, pós 11 de setembro e suas 

implicações para a Segurança Internacional. 



 

4. METODOLOGIA 

Os métodos de pesquisa adotados para a execução desse trabalho são o 

bibliográfico e o descritivo, com abordagem qualitativa, visto, além de efetuar uma 

descrição apurada a respeito do terrorismo, esse projeto se dispõe também a 

analisar o que já foi gerado em termos de buscas, pesquisas e material bibliográfico 

que abranjam o seguinte tema. A técnica de pesquisa a ser utilizada, será análise 

documental de livros, artigos, notícias, entrevistas, relatórios, acordos internacionais, 

sites governamentais e institucionais, entre outros que abranjam o tema a ser 

estudado e que auxilie para o avanço do entendimento desse método o qual envolve 

o uso de violência, o tornando uma ameaça. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Dois fatos, historicamente recentes, motivaram profundas mudanças nas 

relações internacionais contemporâneas: a queda do Muro de Berlim, em 9 de 

novembro de 1989; e os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. O 9 de 

novembro marcou o descortinamento de metade do planeta. O 11 de setembro, o 

erguimento de uma muralha invisível entre os povos que, acreditávamos, estivesse 

destruída. (FRIEDMAN, T., 2005). 

Considerado um fenômeno social, o terrorismo é uma forma de “resistência 

violenta ao Estado ou ao serviço dos interesses do Estado” (CRENSHAW, Martha, 

1981). A violência terrorista comunica uma mensagem política e o seu fim ultrapassa 

a destruição dos recursos materiais do inimigo. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o presente momento da análise, é possível perceber o elevado patamar 

desse fenômeno no temário da paz e da segurança internacional, visto os atentados 

de 11 de setembro terem mexido com a estrutura de poder mundial, o que 

desencadeou uma maior preocupação na agenda internacional no ponto de paz e 

segurança em âmbito global.  
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