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Ementa 
 

Na manhã de 11 de setembro de 2001, uma equipe de dezenove indivíduos sequestrou 

quatro aviões nos EUA. Dois foram lançados contra as Torres do World Trade Center, 

em Nova York. Um terceiro colidiu com o Pentágono, em Washington, e o quarto caiu 

em um campo perto de Shanksville, na Pensilvânia. Mais de 3 mil pessoas foram vítimas 

desses ataques, que também tiveram efeito direto no sistema político norte-americano e 

por consequência transformaram as Relações Internacionais. O evento desencadeou a 

chamada Guerra ao Terror, uma campanha internacional ampla contra redes de supostos 

terroristas e Estados que as apoiavam. Além das intervenções militares em países como 

Síria, Somália, Iraque e Afeganistão, a Guerra ao Terror deixou um amplo legado de 

ideias e percepções de segurança internacional, desenvolvimento tecnológico, cooperação 

internacional em inteligência e quase 8 trilhões de dólares investidos na proteção do 

território norte-americano e operações no exterior. Dos estudos internacionais sobre 

terrorismo e contraterrorismo, pode-se compreender três questões centrais: a) um 

problema do conceitualização do fenômeno; b) outro sobre explicações das condições 
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sociais e políticas da existência do terrorismo; c) E por fim sobre como combater a uma 

ameaça terrorista (o contraterrorismo). 

 

Objetivos 
 

Nesta disciplina partiremos de dois pontos. Primeiramente, o terrorismo é uma tática 

executada em contextos de conflito muito antes de 2001 - tão antigo quanto a própria 

guerra. Em segundo lugar o terrorismo tem sido usado de prerrogativa para várias ações 

internacionais, como: intervenções e financiamento de políticas de contraterrorismo 

desproporcionais ao real tamanho do problema no cenário internacional. Por isso, esta 

disciplina tem por objetivo trabalhar as definições conceituais sobre terrorismo e 

contraterrorismo, compreender os aspectos históricos do terrorismo nos conflitos 

internacionais, e analisar a emergência de práticas de política externa e a construção de 

um consenso por uma agenda global contraterrorista. 
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