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Resumo 

Essa pesquisa, situada no campo das relações internacionais, aborda a 

emergência do terrorismo internacional a partir de duas procedências históricas 

localizadas na Revolução Francesa e na Rússia entre meados do século XIX e início 

do XX, no intuito de problematizar a noção de terror e o seu redimensionamento 

contemporâneo. 

O terrorismo é analisado a partir de uma história política das relações 

internacionais, que se aparta de uma concepção fundada na continuidade da 

soberania, atentando para os efeitos dos discursos políticos no interior dos sistemas 

de poder. Nesse sentido, afirma a política como guerra continuada por outros meios. 

A emergência do terrorismo internacional contemporâneo foi acompanhada 

pela construção de um novo discurso de segurança, expresso na declaração da guerra 

ao terror, a partir de 2001. O terrorista islâmico, principal alvo dessa política de 

segurança internacional, é percebido como o monstro contemporâneo a ser 

combatido e o islã incorpora o discurso do universal fundamentalista que se opõe ao 

universal democrático ocidental. 

A guerra ao terror é uma batalha cuja internacionalização redimensionou o 

terrorismo para outros espaços, apontando para a continuidade da máquina de guerra 

nômade. 

 



Abstract 

This research, developed in the field of international relations, deals with the 

emergence of international terrorism considering two historical provenances situated 

in the French Revolution and in Russia, between the late 19th Century and beginning 

of the 20th Century, aiming at problematizing the notion of terror and its 

contemporary expression. 

Terrorism is analyzed from a political history perspective of international 

relations, which does not follow a conception based on the continuity of sovereignty, 

and considers the effects of the political discourse within systems of power. 

Therefore, affirms politics as a continuation of war by other means. 

The emergence of contemporary international terrorism was followed by the 

development of a new security discourse, expressed in the declaration of the war on 

terror in 2001. The Islamic terrorist, the main targeted of this international security 

policy, is perceived as the contemporary monster to be fought and Islam incorporates 

the discourse of fundamentalist universal that opposes the Western democratic 

universal. 

The war on terror is a battle that its internationalization relocated terrorism to 

other spaces, pointing out to the continuity of the nomad war machine. 
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Apresentação 
 

O terrorismo não é um acontecimento novo. No entanto, apesar de algumas 

procedências poderem ser localizadas no início da era cristã, nos últimos anos o 

terrorismo assumiu uma dimensão inédita, tanto pelo seu impacto direto, quanto pelo 

agenciamento de políticas que foi realizado como resposta a ele. O acontecimento 

que marcou esse redimensionamento do terrorismo foram os atentados ao World 

Trade Center e ao Pantágono, nos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001. Este 

impacto reverberou em múltiplos espaços, promovido, principalmente, pela política 

de segurança formulada pelos Estados Unidos e encampada por outros Estados 

aliados, que ficou conhecida como guerra ao terror. 

Após acontecimentos espetaculares, que ao mesmo tempo surpreendem e 

fascinam, não tarda a se alardear o início de uma nova era. O terrorismo, então, 

passou a ocupar não apenas manchetes cotidianas em todo o mundo e circunscritas 

ao oriente, mas tornou-se parte da vida de todos. Qualquer questão internacional 

obrigatoriamente deveria estar remetida ao terrorismo e aos atentados de 11 de 

setembro — ou 9-11 (nine-eleven), como ficou conhecido. O terrorismo, apesar de 

ser um acontecimento que poucos testemunharam passou, de repente, a ser uma 

preocupação coletiva. As pessoas passaram a ter medo de serem vítimas de atentados 

e, ao mesmo tempo, foram convocadas a posicionarem-se diante dessa questão que 

assumia uma dimensão marcadamente internacional. 
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Se o terrorismo passava a ser agora uma ameaça internacional, o seu combate 

não poderia ser travado em outra arena. A guerra ao terror demandava a 

participação de todos os Estados não favoráveis ao terrorismo. Foi construído o 

cenário de nós contra eles — o bem contra o mal —, por mais que nós e eles fossem 

termos um tanto mal definidos. Pouco tempo após 9-11, o mundo passou a conhecer 

novos inimigos: Osama bin Laden e sua rede terrorista al-Qaeda (entre outros). Uma 

avalanche de novos nomes, organizações, países, conceitos e pré-conceitos foram 

propagandeados por todos os lados. O foco das atenções internacionais era deslocado 

para o Afeganistão, a primeira vítima da guerra ao terror.  

A ignorância sobre uma região estranha ao ocidente fez abrir uma caixa de 

onde saíram idéias moldadas a partir de uma lógica que foi sendo assimilada pelos 

espectadores referenciada em um novo paradigma de segurança internacional. A 

guerra ao terror contra um inimigo indefinido, flexível, começava a se apresentar 

como uma guerra que combinava ações territoriais com práticas próprias da 

sociedade de controle — interceptação dos fluxos de informação, integração de 

bancos de dados, controle extra-territorial, guerra preventiva. A mídia, 

particularmente as redes de TV e internet, amplificou vozes de ambos os lados, 

propiciando acompanhamento on line e on time dos acontecimentos. Com o tempo, 

descobriu-se que essa não era uma região tão estranha para aqueles que promoviam a 

cruzada contra o terrorismo. Alguns dos protagonistas dessa guerra eram antigos 

conhecidos, mas estavam agora reconfigurados em um novo alinhamento. É nesse 

campo de forças, nessa rede de poderes e saberes que o terrorismo é abordado nesse 

estudo.  
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O terrorismo, mesmo com a sua internacionalização no limiar do século XXI, 

sempre foi um problema das relações internacionais. A dinâmica entre conflitos que 

se estabelecem no interior dos Estados e suas relações externas, não apenas com 

outras unidades soberanas, é fundamental para a compreensão das relações políticas 

e das múltiplas dimensões assumidas pela guerra contemporaneamente. As relações 

internacionais, no entanto, não são entendidas aqui exclusivamente como relações 

entre Estados, mas a partir de um olhar interessado nos fluxos de poder e resistências 

que atravessam os Estados, dentro, fora e entre suas fronteiras. 

O terrorismo é abordado aqui, acompanhando as reflexões de Deleuze e 

Guattari (1997), a partir de uma ciência nômade, do pensamento que se estabelece na 

fronteira, em oposição a uma ciência régia que se desenvolve a partir do Estado. É 

construído não a partir de um conjunto de teorias e hipóteses, mas a partir de 

problematizações. Esse olhar permite discutir o terrorismo como um vetor de poder 

inserido no campo das lutas, não a partir do discurso da segurança, como é 

tradicionalmente abordado pelas relações internacionais. O discurso da segurança 

internacional pretende identificar o terrorismo — como o outro — e definir a melhor 

maneira de combatê-lo, configurando uma perspectiva que tem dominado o estudo 

das relações internacionais e a grande parte dos estudos produzidos sobre o tema a 

partir de 2001. A presente reflexão tem a intenção de analisar os usos da noção de 

terror e problematizar os múltiplos discursos de poder que se estabelecem em torno 

da questão do terrorismo. 

Com o objetivo de problematizar a emergência contemporânea do terrorismo 

internacional, são resgatadas algumas procedências do terror no intuito de identificar 
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elementos que auxiliem a compreensão desse acontecimento em sua manifestação 

atual. A pesquisa desdobra-se em três movimentos: 

Um. O primeiro movimento tem como objetivo resgatar a construção da noção 

do terror a partir da Revolução Francesa no final do século XVIII. Nesse sentido, 

analisa o contexto em que essa noção emergiu e a sua utilização a partir do Estado 

como mecanismo de afirmação da Revolução diante das forças de restauração e de 

radicalização do movimento revolucionário. Nesse contexto, são discutidas algumas 

noções cruciais para a compreensão do terrorismo contemporâneo, que encontram na 

Revolução Francesa uma procedência fundamental: o estado de exceção (ou estado 

de sítio); a construção de uma história política a partir da guerra das raças; o 

desdobramento do terrorismo no movimento anarquista de propaganda pela ação; e 

a emergência da noção do monstro, que servirá para a construção da idéia do 

perigoso e irá atravessar o discurso do terrorismo até os dias de hoje. 

Dois. O segundo movimento resgata procedências do terrorismo na Rússia 

entre meados do século XIX e início do XX. Explora a primeira construção moderna 

do terrorismo e o aparecimento de grupos terroristas que protagonizaram a prática do 

terror no período pré-revolucionário russo. Neste contexto, é analisado o movimento 

entre o terrorismo de baixo, direcionado contra o Estado, e o terrorismo que se 

manifesta a partir do Estado com a ascensão do governo bolchevista. São apontados, 

ainda, alguns elementos sobre a constituição desses grupos e estabelecidas distinções 

entre a prática do terrorismo empregada pelos anarquistas diante de outros grupos 

que irão se organizar na Rússia e, posteriormente, em outros países. 



 13

Três. O terceiro movimento discute o terrorismo contemporâneo — tendo 

como referência os acontecimentos de 11 de setembro de 2001 — e a correlata 

guerra ao terror, no intuito de problematizar esses dois vetores de afirmação de 

universais, que constituem elementos centrais para a compreensão das relações 

internacionais na atualidade. Nesse sentido, é resgatado o embate entre os blocos 

capitalista e socialista no processo que se iniciou após 1945 no contexto da Guerra 

Fria, que se constituiu como fundamento para a emergência do terrorismo religioso 

internacional. 

A emergência do terrorismo islâmico é analisada diante da convergência dos 

Estados ocidentais na luta contra o terrorismo, evidenciando que esse embate, 

supostamente antagônico, compõe um duplo que tem como efeito reforçar os Estados 

que se opõem ao terror e os grupos que dele se beneficiam. O terrorismo e a guerra 

ao terror são duas faces de um mesmo acontecimento que se reforçam mutuamente. 

 

* * * * *  

 

A noção de resistência utilizada nessa pesquisa parte do entendimento de 

Michel Foucault sobre o poder na sociedade disciplinar. Para ele, o poder não pode 

ser caracterizado por um lugar, mas é sempre uma relação presente e manifesta no 

interior das lutas.  Segundo Foucault (2003: 277), não se deve supor "que há, de um 

lado, o poder, e, do outro, aquilo sobre o qual ele se exerceria, e que a luta se 

desenrolaria entre o poder e o não-poder". Assim como o poder não se restringe a 

Poder, com 'P' maiúsculo, o aparelho de Estado propriamente dito, também não há 

um lugar específico para as resistências. Essa relação não está atravessada pela idéia 
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de que o poder é prerrogativa de alguns, enquanto as resistências constituem-se no 

fardo que outros devem carregar ou no privilégio dos altruístas. Essa noção foi 

importante para analisar as práticas de grupos que se colocam num lugar de 

resistência por excelência. Um exemplo que poderia ser resgatado na atualidade é o 

dos grupos que ficaram conhecidos como anti-globalização. A própria denominação 

que lhes foi dada — e acatada — é indicativa do tipo de atuação que exercem. Eles 

definem-se por uma reação, colocando-se no lugar oposto a onde, supostamente, 

estaria o Poder e visando alcançá-lo. Foucault, ao contrário, pela análise genealógica, 

mostra e afirma que "não é fundamentalmente contra o poder que as lutas nascem. 

Mas, por outro lado, as relações de poder abrem um espaço no seio do qual as lutas 

se desenvolvem" (Idem). 

Foucault elabora ainda uma distinção importante entre poder e força, 

explicitada a partir de uma situação que ele descreve: 

"O traço distintivo do poder é que alguns homens podem mais ou menos 

determinar inteiramente a conduta de outros homens — mas nunca de maneira 

exaustiva ou coercitiva. Um homem acorrentado e espancado é submetido à 

força que se exerce sobre ele. Não ao poder. Mas se se pode levá-lo a falar, 

quando seu último recurso poderia ter sido o de segurar a língua, preferindo a 

morte, é porque o impelimos a comportar-se de uma certa maneira. Sua 

liberdade foi sujeitada ao poder. Ele foi submetido ao governo" (Ibidem: 384). 

As resistências podem se manifestar, assim como o poder, em sentidos 

diversos. Desta maneira, deve-se distinguir as formas de resistências ativas das 

formas de resistências reativas, pois se resistências nas sociedades disciplinares, 
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segundo Foucault, diziam respeito a um limite de contra-poder, posto que nestas 

sociedades as relações se estabelecem segundo posicionamentos e contra-

posicionamentos, as diversidades encontradas pelas recomposições na atual 

sociedade de controle1 que vem se afirmando levam o pesquisador a voltar-se para a 

distinção nietzscheana entre ativo e reativo, o que afirma a invenção da política e o 

que restaura a política. Entende-se por resistência ativa as práticas capazes de 

inventar espaços de liberdade no interior das lutas políticas. São movimentos que 

afirmam algo em meio à ordem e às forças reativas, que tendem a restaurar a mesma 

composição de forças — às vezes de uma maneira um pouco modificada, alternativa 

— diante das possibilidades de inovação. 

Essa pesquisa procurou estabelecer distinções e singularidades no interior do 

conjunto de práticas terroristas, atentando para essa relação entre reação e afirmação. 

   

                                                 
1 Sobre a passagem de sociedade disciplinar para a sociedade de controle, Deleuze afirma: "Foucault 
analisou muito bem o projeto ideal dos meios de confinamento, visíveis especialmente nas fábricas: 
concentrar; distribuir no espaço; ordenar no tempo; compor no espaço-tempo uma força produtiva 
cujo efeito deve ser superior à soma das forças elementares. Mas o que Foucault também sabia era da 
brevidade deste modelo: ele sucedia às sociedades de soberania cujo objetivo e funções eram 
completamente diferentes (açambarcar mais do que organizar a produção, decidir sobre a morte mais 
do que gerir a vida) [...]. Mas as disciplinas, por sua vez, também conheceriam uma crise, em favor de 
novas forças que se instalavam lentamente e que se precipitariam depois da Segunda Guerra Mundial: 
sociedades disciplinares é o que já não éramos mais, o que deixávamos de ser. [...] São as sociedades 
de controle que estão substituindo as sociedades disciplinares. "Controle" é o nome que Burroughs 
propõe  para designar o novo monstro, e que Foucault reconhece como nosso futuro próximo" 
(Deleuze, 2000: 219-220). 
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Considerações acerca do terrorismo 
 

Na literatura existente sobre o terrorismo há um relativo consenso sobre a 

dificuldade em se alcançar uma definição precisa desse acontecimento, capaz de 

diferenciar ações terroristas de outras formas de violência política. O termo 

terrorismo ou terrorista é frequentemente utilizado de forma indiscriminada, sem 

buscar entender o seu contexto, suas motivações e as estratégias empregadas. Ao 

analisar o terrorismo, é importante também contextualizá-lo a partir de suas múltiplas 

emergências ao longo da história política, aqui entendida como uma história dos 

combates, marcada pelas descontinuidades, distante de saberes centralizadores, de 

um saber e uma ciência pautados na disputa pelo verdadeiro. Assim, essa pesquisa 

acompanha as sugestões de Michel Foucault sobre genealogia do poder. Para 

Foucault, o projeto genealógico consiste em: 

"Ativar saberes locais, descontínuos, desqualificados, não legitimados, 

contra a instância teórica unitária que pretenderia depurá-los, hierarquizá-los, 

ordená-los em nome de um conhecimento verdadeiro, em nome dos direitos de 

uma ciência detida por alguns. [...] Trata-se da insurreição dos saberes não 

tanto contra os conteúdos, os métodos e os conceitos de uma ciência, mas de 

uma insurreição dos saberes antes de tudo contra os efeitos de poder 

centralizadores que estão ligados à instituição e ao funcionamento de um 

discurso científico organizado no interior de uma sociedade como a nossa" 

(Foucault, 1982: 171). 
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É a partir da análise genealógica que essa pesquisa aborda o terrorismo 

contemporâneo e as suas procedências, buscando analisar os efeitos de poder da 

construção dos discursos sobre o terrorismo. 

O terrorismo não é um acontecimento novo. Alguns autores apontam como 

procedências mais remotas grupos que foram ativos no século I d.C., como os sicarii, 

que ficaram conhecidos pela utilização da adaga (sicarius) para eliminar seus 

oponentes, em sua maioria judeus que colaboravam com os romanos durante a 

ocupação de Jerusalém. Os sicarii eram judeus extremistas que acreditavam que não 

deveria haver nenhum intermediário entre Deus e os homens e viam os sacerdotes 

como representantes ilegítimos do povo. Os ataques cometidos pelos sicarii tinham o 

objetivo de incitar os judeus contra a ocupação romana e eram realizados em pleno 

dia, em meio à multidão. Dessa maneira conseguiam escapar, após os atentados, 

infiltrando-se na aglomeração de pessoas e, então, desaparecendo. Os sicarii, durante 

a rebelião contra os romanos que começou em 66 d.C., ocuparam a fortaleza de 

Massada, na tentativa de resistir às investidas romanas, até o ano 73 d.C., quando os 

romanos conseguiram invadir o local. Entretanto, quando eles chegaram, depararam-

se com todos os integrantes do grupo mortos. Eles haviam cometido suicídio 

recusando-se a se render aos romanos.2 

Os sicarii possuem uma procedência contemporânea que ficou conhecida como 

sicários. Eram assassinos profissionais, mercenários contratados pelos chamados 

cartéis de droga colombianos, durante os anos de 1980 e 1990, para matar seus 

adversários políticos. Agiam individualmente ou em grupos e foram amplamente 

utilizados nos combates entre os cartéis e nos enfrentamentos com a polícia 

                                                 
2 Sobre os sicarii, ver Stern, 2003: xxi-xxii e Laqueur, 1987: 12 e ss. 
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colombiana. A aproximação com os sicarii deve-se muito mais aos métodos 

utilizados — assassinatos à luz do dia, cometidos de forma rápida e sorrateira — do 

que a qualquer afinidade política. 

Essa breve contextualização permite visualizar o terrorismo como prática 

antiga na história e identificar aproximações e distanciamentos em relação às suas 

expressões modernas e contemporâneas. Assim, ao analisar a prática do terrorismo, é 

importante traçar algumas considerações acerca do seu conceito ou sobre as diversas 

tentativas de defini-lo. O objetivo, aqui, não é chegar a uma definição precisa ou 

eleger a mais correta, mas problematizar as diversas perspectivas que orbitam em 

torno dessa questão.  

Nas diversas tentativas de definir o terrorismo3 é possível localizar algumas 

                                                 
3 Esta compilação reúne algumas definições de terrorismos formuladas por agências governamentais e 
especialistas no tema (Whittaker, 2003: 3-4): 

 "O uso ilegal da força ou violência contra pessoas ou contra a propriedade para intimidar ou 
coagir um governo, a população civil, ou qualquer outro segmento, para a consecução de 
objetivos políticos ou sociais" (FBI [polícia federal], Estados Unidos). 

 "O uso calculado ou a ameaça do uso da violência para causar medo, no intuito de coagir ou 
intimidar governos ou sociedades em função da busca de objetivos que são geralmente 
políticos, religiosos ou ideológicos" (Department of Defense, Estados Unidos) 

 "Violência premeditada com motivações políticas empreendida contra alvos não-combatentes 
por grupos subnacionais ou agentes clandestinos, normalmente destinada a influenciar um 
público" (State Department, Estados Unidos). 

 "O uso ou ameaça de ações que envolvam grave ameaça contra qualquer pessoa ou 
propriedade, com o objetivo de promover uma causa política, religiosa ou ideológica" 
(Governo do Reino Unido). 

 "O uso ilegítimo da força para alcançar objetivos políticos, tendo como alvo pessoas 
inocentes" (Walter Laqueur). 

 "Uma estratégia de violência concebida para promover resultados desejados por meio da 
instauração do medo em meio ao público em grande escala" (Walter Reich). 

 "O uso ou ameaça de uso da força com o objetivo de promover mudança política" (Brian 
Jenkins). 

 "O assassinato, agressão ou ameaça sistemáticos e deliberados de inocentes para inspirar 
medo com o intuito de alcançar objetivos políticos. [...] Terrorismo [...] é intrinsecamente 
mau, necessariamente mau e inteiramente mau" (Paul Johnson). 

 "[Terrorismo internacional é] a ameaça ou o uso da violência para propósitos políticos 
quando (1) tal ação tem o intuito de influenciar a atitude e o comportamento de um grupo 
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estratégias importantes para problematizar esta noção diante de outras práticas que 

envolvem o emprego da violência, como a guerra, a guerrilha ou o crime. As 

definições formuladas, por exemplo, por agências governamentais estadunidenses 

trazem a idéia da legalidade como elemento central na conceituação do terrorismo. 

Este seria o uso ilegal da violência, em oposição à violência legal empreendida pelos 

Estados. A ilegalidade está ainda associada à consecução de objetivos políticos, no 

intuito de diferenciar o terrorismo da violência criminal — a partir do entendimento 

de que essa não possui motivações políticas. Pode-se notar, ainda, ao atentar para as 

definições do FBI (polícia federal dos Estados Unidos), do Departamento de Defesa 

e do Departamento de Estado do governo estadunidense, que as definições são 

orientadas pela própria prática e perspectivas adotadas por cada uma das agências. O 

FBI incorpora a noção da legalidade, ao mesmo tempo em que o Departamento de 

Estado recupera a idéia de coerção e intimidação de governos. Essas indicações 

tópicas apontam para um elemento importante nesse debate, que é o de que as 

definições sobre o terrorismo dependem fundamentalmente dos interesses políticos e 

da composição de forças que atravessam cada uma dessas instituições. 

A combinação das noções do terrorismo como sendo a 'violência, ou a ameaça 

de violência, com o objetivo de alcançar objetivos políticos', o 'uso calculado e 

premeditado da força', o 'emprego ilegal da violência', a 'intenção deliberada de 

atacar civis inocentes' ou, ainda, a 'tentativa de influenciar pessoas pelo medo' estão 

arranjadas de uma maneira ou de outra na maioria das definições apresentadas.  

                                                                                                                                           
mais amplo que o das suas vítimas imediatas, e (2) suas ramificações transcendem as 
fronteiras nacionais" (Peter Sederberg).  

Observação: todas as traduções de textos em outros idiomas citados são minhas. 
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Nesta pesquisa, as escolhas e ênfases recaíram nos interesses envolvidos nessas 

classificações. Não se buscou produzir uma argumentação capaz de refutar um ou 

outro conceito ou expor eventuais contradições, mas analisar o efeito desses 

discursos no interior dos sistemas em que estão inseridos. Não está em jogo 

identificar as intencionalidades, mas, como afirma Foucault (2003: 253), examinar 

"as diferentes maneiras pelas quais o discurso desempenha um papel no interior de 

um sistema estratégico em que o poder está implicado, e para o qual o poder 

funciona". O discurso, entendido aqui, como "uma série de acontecimentos, como 

acontecimentos políticos, através dos quais o poder é vinculado e orientado" (Idem: 

254). 

 

* * * * *  

 

Um elemento comumente encontrado em definições sobre o terrorismo é que 

este tem como alvo civis inocentes. Para compreender essa questão é importante 

estabelecer duas observações iniciais. A primeira delas refere-se à distinção entre 

civis e militares, ou ainda a distinção entre combatentes e não-combatentes. A 

segunda, sobre a própria idéia de civis inocentes e o que essa associação implica para 

o entendimento do terrorismo. 

A separação entre civis e militares não é algo natural, mas uma construção que 

se afirma a partir do desenvolvimento dos Estados, no processo que Foucault define 

como estatização da guerra (Foucault, 2000: 55). Esse processo fez com que as 

relações de conflito, dispersas na sociedade, sofressem um movimento de 

centralização, passando a ser um atributo exclusivo dos Estados. Essa passagem 
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transferiu os conflitos e as contradições internas para as fronteiras dos Estados, 

assumindo que a guerra poderia desenhar-se exclusivamente a partir das linhas que 

separam os Estados. A guerra assume, assim, um aspecto marcadamente territorial, 

regulado pelas relações estatais. Nesse movimento é que se constituem os exércitos 

profissionais. Segundo Foucault, "é somente na saída da idade média que se vê 

emergir um Estado dotado de instituições militares que vieram se substituir à prática 

cotidiana, global da guerra, e a uma sociedade eterna perpassada por relações 

guerreiras" (Idem: 56). 

A supressão das relações cotidianas de conflito, dessa guerra cotidiana, passa a 

não mais admitir conflitos no interior dos Estados. Esses deveriam ser agora 

equacionados a partir do direito e pela garantia do monopólio legítimo da violência 

pelo Estado. 

Com a formação do aparelho militar centralizado, surge a distinção entre civis e 

militares. No direito da guerra, assume-se como legítimo o ataque a combatentes ou a 

instalações militares, em situação de guerra, enquanto que o ataque à população civil 

desarmada constitui flagrante violação das normas que regulam esse direito. O 

terrorismo é, assim, frequentemente associado ao uso deliberado da violência 

dirigida à população civil4, afirmação que está baseada na idéia de que outras formas 

de violência, notadamente a guerra, não objetivam a morte de civis. Não faltam 

exemplos históricos que mostrem ou demonstrem que a guerra sempre teve como 

alvo a população civil. Para ficar apenas no exemplo mais notório, pode-se tomar o 

bombardeio americano sobre Hiroshima ou Nagasaki no final da II Guerra: ninguém 

é capaz de defender que essas ações objetivaram apenas instalações militares. 

                                                 
4 Cf. nota 3. 
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Sobre a segunda observação acerca da conceituação do terrorismo a partir da 

sua suposta intenção de provocar a morte de civis inocentes, Walter Laqueur — 

ainda que aceitando tacitamente a noção de civis inocentes — argumenta que isso iria 

pressupor que há um processo consciente de seleção por parte dos terroristas, que 

fornece impunidade aos culpados e escolhe apenas os inocentes (Laqueur, 1987: 

144). Enzensberger (2002: 44-46), sobre essa questão, observando os acontecimentos 

da II Guerra, argumenta que foi a própria 'inocente população civil' que criou, 

alimentou e aplaudiu os criminosos de então.5 Ou seja, a população não está apartada 

nem do contexto em que emergem, nem das próprias ações terroristas. A tentativa de 

construir uma oposição entre o bem — incorporado pela sociedade — e o mal — 

representado aqui pelos terroristas —, simplifica uma relação muita mais complexa 

relativa às condições nas quais esses grupos se constituem. 

Os atentados de 11 de setembro expressam um acontecimento importante em 

várias dimensões. Uma delas remete-se ao fato de ter colocado o terrorismo como 

um problema internacional. E mais do que isso, de ter redimensionado o terrorismo 

efetivamente como um problema central para os Estados. Antes dos atentados, os 

outros ataques terroristas eram percebidos como notícias policiais, crimes cotidianos 

decorrentes da violência em países, frequentemente, distantes. Eram parte de um 

conflito local ou regional, com impacto relativo sobre os Estados Unidos e a Europa, 

mesmo quando estes possuíam interesses diretos, como nos conflitos no Oriente 

Médio. O terrorismo torna-se um problema quando o ataque é dirigido a nós e não 

aos outros. E nós e outros, como já vimos, não estão contemplados por uma 

classificação rígida. São referências que se modificam de acordo com os interesses 

                                                 
5 Cf. também Townshend, 2002: 7. 
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estratégicos em combate. O Taliban, aliado dos Estados Unidos no contexto da luta 

contra o imperialismo soviético, transforma-se agora no outro, e, portanto, deve ser 

exterminado. Este deve ser eliminado enquanto raça; não somente como um 

adversário político, mas pelo perigo que representa. É o monstro, o inimigo a ser 

dizimado. 

Segundo Michel Foucault, essa noção da alteridade está associada ao racismo 

de Estado. Este entende por racismo a separação entre aquilo que deve viver e o que 

deve morrer (Foucault, 2000: 304), caracterizando uma divisão que estabelece uma 

hierarquia entre as raças, definindo-as como boas ou inferiores. Foi o racismo que 

redimensionou a noção guerreira de que para viver é preciso matar, exterminar o 

outro, para o âmbito da biopolítica, do controle biológico da espécie. O princípio de 

'matar para poder viver' faz parte da sociedade de soberania e remete à segurança 

individual. O racismo a partir da biopolítica é exercido por meio de uma relação 

biológica. 

"A morte do outro não é simplesmente a minha vida, na medida em que 

seria a minha segurança pessoal; a morte do outro, a morte da raça ruim, da 

raça inferior (ou do degenerado, ou do anormal), é o que vai deixar a vida em 

geral mais sadia; mais sadia e mais pura" (Idem: 305). 

Essa relação pode ser compreendida e ampliada a partir dos pronunciamentos 

do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush6 e de Osama bin Laden.7 Ambos 

                                                 
6 Discurso do Presidente Bush durante a sessão conjunta do Congresso (State of the Union Address) 
em 21 de setembro de 2001. Disponível em <http://archives.cnn.com/2001/US/09/20/gen.bush. 
transcript/>. Acesso em 25/02/2006. 
7 Entrevista concedida por Osama bin Laden a Tayseer Alouni, da rede de televisão Al-Jazeera, em 
outubro de 2001. Traduzida pela rede CNN e disponível em <http://archives.cnn.com/2002/WORLD/ 
asiapcf/south/02/05/binladen.transcript/index.html>. Acesso em 25/02/2006. 
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defendem, sob a proteção de Deus, uma verdade que pode ser expressa na afirmação 

de 'um modo de vida' (nas palavras de Bush), um conjunto de valores morais, ou na 

outra afirmação (agora de bin Laden) na luta contra os infiéis, que se recusam a viver 

a partir das palavras do profeta Maomé. No embate entre os dois universais, entre as 

duas verdades, uma precisa ser eliminada para que a outra sobreviva. 

 

* * * * *  

 

Terrorismo é fundamentalmente uma definição política. Qualquer tentativa de 

definir o terrorismo em termos objetivos dará margem a mais de uma interpretação. 

As definições, por conseguinte, não são isentas, mas respondem a um 

posicionamento, a um interesse político em classificar algumas ações ou grupos 

como terroristas, e ao mesmo tempo justificar outras a partir de uma suposta 

legalidade. É neste sentido que o terrorismo contemporâneo é uma prática da 

sociedade disciplinar (rígido, territorializado, com alvo definido) passando para a 

sociedade de controle (flexível, desterritorializado e inacabado). 

Mais importante do que alcançar uma definição precisa sobre terrorismo é 

compreender quais são os grupos e indivíduos considerados terroristas e as 

implicações disso para essa dinâmica de forças que é estabelecida. O terrorismo não 

é entendido, aqui, como um universal, como uma categoria ou um conceito que 

busca explicar um padrão de atuação ou comportamento, ou somente um contra-

posicionamento. É preciso atentar aos terroristas, entender quem são essas pessoas 

que se envolvem nessas ações e qual o discurso produzido a partir de seus atos em 

que deixa de haver demolições para fazer do terrorismo uma prática de restauração 
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ou combinação (elementos tradicionais e racionais) da ordem, associando aspectos 

territorializantes da sociedade disciplinar com práticas desterritorializadoras da 

sociedade de controle. Não interessa, no mesmo sentido, buscar uma explicação 

ontológica sobre como essas pessoas tornaram-se terroristas ou traçar um perfil do 

terrorista, real ou potencial. Mas compreender a dinâmica na qual esses grupos 

estavam envolvidos e o que buscavam alcançar por meio de suas práticas. 

Enzensberger (2002: 37) afirma que: 

"A atitude dos adolescentes antecipa a guerra civil. Isso não se deve 

apenas à concentração de energia física e emocional, mas também à 

perplexidade diante do legado com que se deparam, aos problemas insolúveis 

de uma riqueza infeliz". 

Essa análise pode ser também utilizada para compreender quem eram (são) os 

terroristas, nos mais diversos momentos da história. Na Rússia, no final do século 

XIX, a atividade terrorista emergiu dos movimentos estudantis não-terroristas, que 

estavam permeados pelo desenvolvimento de uma contracultura, caracterizada 

principalmente pela adoção de novos costumes, expressa no visual transgressivo, da 

apologia à violência e da experimentação da vida comunitária. Eram estudantes, em 

sua maioria, pertencentes às camadas privilegiadas e que renunciavam a esse status 

social. 

A presença e o protagonismo dos jovens nas práticas terroristas não são 

exclusividades do ocidente. No Islã, são também os jovens que compõem a maior 

parte do conjunto que forma o grupo terrorista. Para entender como essa questão 

opera no interior do terrorismo islâmico, é necessário remeter-se a uma antiga 
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procedência do terrorismo atual, que foram os assassin, grupo que atuou na região da 

Pérsia entre os séculos XII e XIII. A palavra assassin (hashshashin), ou assassino, é 

derivada da palavra árabe haxix que inicialmente significava pastagem seca ou 

forragem e mais tarde passou a denominar o cânhamo indiano, ou Cannabis sativa. 

Essa associação dos assassin com o haxixe advém da sua utilização com o intuito de 

fornecer, a partir de seus efeitos entorpecentes, uma amostra das delícias do paraíso 

que esperavam os selecionados após o cumprimento de suas missões. 

Os assassin formavam um grupo de matadores, extremamente treinados e 

temidos, que eliminavam seus inimigos com a utilização de uma adaga, a partir das 

ordens de seu príncipe. Eles habitavam as montanhas, em grandes palácios 

fortificados, onde ninguém era capaz de chegar. Seus integrantes eram recrutados 

ainda crianças (ou bebês) e o único contato que mantinham era com seus mestres, 

aprendendo a obedecer, em nome da garantia ao paraíso. 

Quando chegava o momento em que um jovem, geralmente entre 12 e 20 anos, 

era recrutado para uma missão, lhe era dado o haxixe para que ficasse entorpecido e 

depois fosse conduzido do palácio a um vale em que o príncipe, também conhecido 

como o velho da montanha — líder dos assassin — havia transformado em um 

jardim, o mais belo já visto, seguindo a exata descrição de Maomé sobre o paraíso. 

Ali havia riachos que corriam vinho, leite, mel e água; era repleto de árvores de toda 

variedade de frutos e, é claro, povoado com as mais belas mulheres (virgens) do 

mundo. 

O jovem, ao acordar, se deparava com o próprio paraíso, de onde, por vontade 

própria jamais sairia. Após experimentar tudo isso, ele era novamente entorpecido e 
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reconduzido ao palácio, onde, ao acordar, recebia as instruções sobre a missão que 

deveria cumprir. Obviamente, o jovem ao acordar não estava contente e desejava, a 

qualquer custo, regressar ao vale. O velho então lhe explicava que após ter cumprido 

a missão designada, ele voltaria ao vale, podendo desfrutar novamente de todas as 

delícias. E se, por algum acaso, ele falhasse em sua missão e morresse, os anjos 

enviados pelo velho o levariam de volta ao vale de qualquer maneira. É 

desnecessário relatar o entusiasmo e a convicção com que se lançavam os jovens às 

missões que lhes haviam sido designadas.8 

Essa noção da redenção no paraíso presente no islamismo irá atravessar o culto 

ao martírio, fundamental para compreender a atuação do terrorismo islâmico 

contemporâneo. A partir da descrição da atuação dos assassin é possível afirmar não 

haver qualquer espaço para contestação no processo de formação desses jovens. O 

destino deles é o paraíso e é essa a busca na qual estão dispostos a se lançar. Não há 

qualquer perspectiva de construção no presente, de transformação da realidade em 

que vivem. Nesse sentido é que se pode afirmar que as práticas destes jovens 

constituem uma forma de resistência reativa, em que rejeitam o universal 

democrático ocidental em nome do universal religioso islâmico; em nome de uma 

salvação futura no paraíso — assim como descrevia o profeta. 

A grande parte dos grupos que foram identificados como terroristas não se 

apresentavam como tal. Esta é frequentemente uma atribuição aplicada por outros, 

grande parte das vezes pelos Estados que são alvos de ações terroristas (Townshend, 

2002: 3). São raros os grupos que se apresentam ou se reconhecem como terroristas, 

                                                 
8 Essa narrativa foi extraída dos relatos feitos por Marco Polo a partir de sua passagem pela Pérsia em 
1273, descritos em Lewis, 2003: 11-31. 
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sendo os anarquistas e o Narodnaia Volia, grupo que teve sua atuação na Rússia entre 

os anos 1879 e 1884, duas das poucas exceções. Mesmo a história, que resgata e 

cristaliza a atuação desses grupos, expressa sempre uma análise moral do fato. 

Os grupos como as Brigadas Vermelhas, o Sendero Luminoso e o Baader-

Meinhof, não se apresentavam como terroristas. Preferiam estar associados a grupos 

de resistência, de libertação e identificavam o governo autoritário como o verdadeiro 

terrorista. Há uma nomeação de mão dupla, de um em relação ao outro, como sendo 

terrorista. E isso é também verificado no terrorismo contemporâneo praticado por 

grupos de vinculação islâmica, como a al-Qaeda. Nos discursos de bin Laden pode-

se constatar, em diversas ocasiões, a recusa dessa denominação e a acusação do 

governo dos Estados Unidos, e de todos os seus aliados, como sendo terrorista. 

Segundo bin Laden: 

"Os Estados Unidos têm feito diversas acusações contra nós e muitos 

outros muçulmanos em todo o mundo. A acusação feita por eles de que nós 

praticamos atos terroristas é uma descrição inaceitável. [...] Bush afirmou que o 

mundo deve ser dividido em dois: Bush e seus apoiadores, e qualquer país que 

não se juntar à cruzada global está com os terroristas [sic]. Qual terrorismo é 

mais claro que esse? Muitos governos foram forçados a apoiar esse 'novo 

terrorismo'".9 

De acordo com as circunstâncias e os atores envolvidos, essa categorização do 

terrorismo irá variar. E isso não representa um problema, desde que se considerem 

esses elementos ao analisar uma determinada situação. Neste sentido, é importante 

                                                 
9 Cf. nota 7. 
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atentar como o governo dos Estados Unidos define o terrorismo, pois é a partir disso 

que este irá pautar a sua atuação internacional. Pouco importa se um determinado 

grupo identificado como terrorista pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos 

é, na realidade, um grupo guerrilheiro. O efeito disso é que este será administrado a 

partir da lógica do combate ao terrorismo.  

Townshend (2002: 1) argumenta, com aparente simplicidade, que o "terrorismo 

aborrece as pessoas. E o faz de forma deliberada. Esse é o ponto, e é por isso que ele 

tem mobilizado tanto a nossa atenção [...]. A insegurança pode assumir diversas 

formas, mas nada atinge de maneira tão aguda o nosso senso de vulnerabilidade." 

Com isso, Townshend toca em dois pontos fundamentais — a intenção de perturbar, 

de incomodar e a noção de vulnerabilidade. 

O terrorismo contemporâneo incomoda porque expõe a vulnerabilidade do 

Estado diante desse tipo de ação. Não é o número de vítimas, ou mesmo o pânico 

decorrente dos atentados, que justificam a mobilização de recursos para o combate ao 

terrorismo. O número de vítimas em guerras de Estado ou mesmo de vítimas de 

violência criminal é infinitamente maior do que as vítimas decorrentes de atentados 

terroristas.10 O terrorismo é uma ameaça pelo que representa diante do Estado: mais 

do que uma ameaça à segurança, é um problema moral. 

A vulnerabilidade atual, por sua vez, está vinculada diretamente a duas outras 

noções: prevenção e segurança. Nessa tríade, a prevenção emerge como a maneira 

de reduzir a condição de vulnerabilidade, explicitada, nesse caso, a partir dos 

atentados ao território estadunidense. E é esse mesmo conceito da prevenção que 

                                                 
10 Cf. Townshend, 2002: 15 e Laqueur, 1987: 146. 
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orienta os discursos de segurança, seja no plano pessoal ou institucional. Importante 

frisar, então, que não importam quais as medidas de prevenção tomadas, pois estas 

nunca serão capazes de eliminar a vulnerabilidade, e a segurança permanece tão 

utópica quanto a idealização da prática de prevenção. 

 

* * * * *  

 

O debate acerca do terrorismo está também permeado pela relação entre 

legalidade e legitimidade, que atravessa tanto a análise dos grupos terroristas ou de 

libertação, quanto o terrorismo de Estado. Se tomarmos como referência a 

legalidade, o terrorismo passa a ser entendido como qualquer ação violenta que 

possua objetivos políticos. Ao considerar que o Estado detém o monopólio legítimo 

da violência, é fácil classificar como terroristas as ações que visam minar sua 

autoridade. O mesmo se aplica em âmbito internacional, onde há um reconhecimento 

pelo direito internacional que apenas os Estados possuem a prerrogativa da guerra. 

A emergência do terrorismo internacional promovido por grupos não-estatais, 

como a al-Qaeda, no período pós-11 de setembro, propiciou a criação do conceito de 

combatentes ilegais. São considerados combatentes ilegais pois não possuem uma 

vinculação direta a um Estado e, portanto, suas ações não são reconhecidas como 

ações de guerra — visto que essa só existe quando há um conflito entre dois ou mais 

Estados. Essa interpretação foi veiculada pelo Secretário de Justiça dos Estados 

Unidos, Alberto Gonzalez, no intuito de justificar, a partir de uma interpretação da 
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III Convenção de Genebra sobre o Tratamento de Prisioneiros de Guerra,11 que os 

combatentes do Taliban e al-Qaeda capturados não se enquadravam na definição de 

prisioneiros de guerra, conforme estabelecido pela Convenção.12 Para fundamentar 

sua decisão, formalizada em um memorando ao Presidente Bush, Gonzales 

estabeleceu duas justificativas: 1) "A determinação de que o Afeganistão era um 

Estado falido porque o Taliban não exercia pleno controle de seu território e sua 

população [...]"; e 2) "A determinação de que o Taliban e suas forças eram, na 

realidade, não um governo, mas uma milícia, um grupo de natureza terrorista".13  

Como conseqüência, ao não reconhecer a aplicação da Convenção de Genebra, 

os prisioneiros não estão amparados por nenhuma proteção legal, seja do direito 

internacional ou do ordenamento jurídico interno dos Estados Unidos. Essa situação 

abriu espaço para a instauração, a partir de uma condição de indeterminação jurídica, 

do campo de concentração de Guantánamo, situado em uma base naval dos Estados 

Unidos na ilha de Cuba. O objetivo do campo era, a partir de uma ampla utilização 

da prática de tortura, extrair informações cruciais para subsidiar a guerra ao terror. 

Com o objetivo de adaptar a legalidade aos interesses circunstanciais dos Estados 

Unidos — reforçando a noção de um estado de exceção — Alberto Gonzalez investiu 

novamente em reinterpretar o entendimento jurídico da prática de tortura. Seu 

parecer restringia a atribuição de tortura apenas às ações que levassem diretamente à 

                                                 
11 A Convenção de Genebra Relativa ao Tratamento dos Prisioneiros de Guerra foi adotada em 1949, 
pela Conferência Diplomática para o Estabelecimento das Convenções Internacionais para a Proteção 
das Vítimas de Guerra. A Convenção define os parâmetros para o tratamento de prisioneiros de 
guerra, de acordo com princípios de direitos humanos. 
12 Cf. Agamben, 2004: 14. 
13 "Memorandum for the President", de 25 de janeiro de 2002, enviado por Alberto R. Gonzáles, com 
o assunto: "Decisão sobre a aplicação da Convenção de Genebra sobre os Prisioneiros de Guerra ao 
conflito com a al-Qaeda e o Taliban". Disponível em <http://www.msnbc.msn.com/id/4999148/ 
site/newsweek/. Acesso em 15 de outubro de 2005. 
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morte ou a falência de órgãos, deixando considerável espaço para a manutenção das 

práticas empreendidas no campo de concentração, sob o manto — cambiante — da 

legalidade.14 

A noção de terrorismo de Estado emerge como uma resposta a essa situação, na 

tentativa de incluir as ações de Estados no amplo guarda-chuva de ações terroristas. 

Essa atribuição depende, novamente, de quem nomeia. Não há qualquer consenso 

sobre quais Estados são Estados terroristas, tampouco uma definição clara do que 

seja. Essa noção é amplamente utilizada no discurso político de múltiplos grupos na 

tentativa de deslegitimar o oponente de ocasião. 

Alguns autores entendem o terrorismo de Estado apenas como as ações 

empreendidas por estes à sua própria população (Laqueur, 1987: 145). Essa 

argumentação abre espaço para que intervenções externas sejam feitas em nome da 

luta contra o terrorismo. Nessas condições, o monopólio da força é contestado por 

uma suposta ilegalidade do próprio governo. E essa ilegalidade, evidentemente, só 

pode ser declarada a partir de fora, pois nenhum governo se auto-declara ilegal e ao 

                                                 
14 Essa argumentação é construída em um memorando de 1º de agosto de 2002, enviado pelo sub-
Secretário de Justiça Jay S. Bybee ao Secretário de Justiça Alberto Gonzalez, com o assunto: 
“Standards of Conduct for interrogation under 18 U.S.C. §§ 2340-2340A". As conclusões podem ser 
resumidas no trecho transcrito a seguir:  

“Concluímos que a tortura [...] refere-se apenas a atos extremos. A dor severa é normalmente 
aquela que se revela como sendo difícil de suportar. Quando a dor é física, deve ser de uma 
intensidade relativa àquela que acompanha sérias lesões físicas como a morte ou a falência de 
órgãos. Dor mental severa requer não apenas o sofrimento no momento da aplicação, mas 
exige lesões psicológicas duradouras, como aquelas verificadas em distúrbios mentais como 
distúrbio de stress pós-traumático. [...] Em decorrência das ações de tortura serem extremas, 
há um espectro significativo de atos que, apesar de constituírem punição ou tratamento cruel, 
desumano ou degradante, não alcançam o patamar de tortura. 

Ainda, concluímos que sob as circunstâncias da atual guerra contra a al-Qeada e seus aliados, 
a aplicação da seção 2340A a interrogatórios conduzidos em conformidade com os poderes 
de commander-in-chief do Presidente pode ser inconstitucional. Finalmente, mesmo que os 
métodos de interrogatório violem a seção 2340A, necessidade ou auto-defesa poderiam 
prover justificativas que eliminariam qualquer responsabilidade criminal”. 

O memorando está disponível em: <http://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/documents/ 
dojinterrogationmemo20020801.pdf>. Acesso em 23 de janeiro de 2006. 
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mesmo tempo explicita que sob certas circunstâncias as relações de legalidade 

podem se inverter. Se a causa de um ou mais grupos dentro de um Estado for 

considerada legítima, o governo pode, consequentemente, ser rotulado como ilegal. 

Chegamos, assim, a uma outra questão relevante — a da legitimidade. O 

terrorismo, sem a preocupação em estabelecer distinções precisas, é dificilmente 

considerado uma ação legal. Seja ele de qualquer procedência — de Estado, interno, 

internacional ou qualquer outro. A idéia do terrorismo em si constitui uma afronta à 

noção da legalidade. Apesar disso, grupos terroristas são frequentemente vistos como 

legítimos. E sua legitimidade decorre fundamentalmente do contexto em que estão 

inseridos e da causa na qual estão engajados ser alvo do reconhecimento de outras 

forças políticas governamentais ou não. Grupos que atuam sob regimes autoritários 

ou que lutam pela autonomia diante da ocupação colonial, como foi o caso na 

Argélia, adquirirem considerável legitimidade — mesmo que a posteriori. Nesses 

termos, a legitimidade do terrorismo, na maioria das vezes, está relacionada com o 

exercício da soberania e do governo das populações: substituir o governante em 

nome do melhor governo da vida das pessoas. 

Essa questão pode ser apresentada também a partir da noção de que "one man's 

terrorist is another man's freedom fighter" ["o terrorista de um é o combatente da 

liberdade de outro"] ou "what is terrorism to some is heroism to others" [o que é 

terrorismo para uns é heroísmo para outros"] (Idem: 143 e Townshend, 2002: 22-25). 

O que está em jogo, portanto, é uma relação de forças que se estabelece entre o 

Estado e grupos de contestação. O terror de um é justificado a partir do terror do 

outro. E todos eles se apresentam como uma reação específica em nome de uma 

moral universal. Os grupos que atuam sob regimes autoritários justificam suas ações 
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a partir da violência exercida pelo governo, identificando-o como terrorista e 

ditatorial. De outro lado, os Estados justificam o terror que exercem como um 

contra-terror (mesmo que utilizando outras expressões), como uma necessidade de 

manter a ordem e garantir o Estado de Direto diante de grupos insurgentes. A 

violência emerge nesse contexto como uma forma de vingança, como uma maneira 

de re-equilibrar o terror exercido por ambas as partes. Essa noção aparece também na 

própria fala de Osama bin Laden, quando afirma: "assim como eles estão nos 

matando, nós temos que matá-los, para que haja um equilíbrio do terror."15 Nesse 

sentido, terror e contra-terror são duas faces de um mesmo acontecimento, que se 

altera de acordo com a perspectiva adotada, pois o contra-posicionamento não é mais 

de contra-poder como o pretendido pelos anarquistas entre o final do século XIX e 

início do XX, mas um meio de afirmar um outro posicionamento, agora combinando 

universal religioso com o racional. 

                                                 
15 Cf. nota 7. 
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Percursos terroristas:  
Emergências na Revolução Francesa 

 

O percurso apresentado aqui busca resgatar a emergência do terrorismo a partir 

da Revolução Francesa e da Rússia na passagem do século XIX para o XX. Pretende-

se problematizar o discurso sobre o terrorismo associado à consolidação do Estado 

moderno, quando esse movimento traz para seu interior outro desdobramento do 

discurso do terror, pela atuação dos terroristas russos e anarquistas na segunda 

metade do século XIX. 

Este estudo não se propõe a localizar uma origem do terrorismo ou contar a 

história de seu surgimento, mas resgatar elementos que contribuam para a 

compreensão desse acontecimento como expressão de uma relação de forças que se 

desenha em meio ao exercício do poder e às múltiplas resistências que se constituem 

diante dele. Assim como o terrorismo não é um acontecimento novo, sua expressão 

em diferentes períodos e contextos assumiu formas distintas, indicando ao mesmo 

tempo a sua imprevisibilidade e capacidade de emergir a partir de múltiplos lugares, 

em diversos sentidos. Com a preocupação de compreender o terrorismo enquanto um 

vetor de poder que pode se manifestar de múltiplas maneiras é que essas 

procedências foram trabalhadas, como elementos de um percurso não linear ou 

exaustivo para analisar sua emergência contemporânea. 
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Direitos 

A Revolução Francesa constitui uma procedência importante para a 

compreensão do terrorismo contemporâneo em várias dimensões. Ela não inaugura a 

prática do terror, já que este é um acontecimento que acompanha os homens há muito 

mais tempo, com procedências, como vimos, que podem ser localizadas no início da 

era cristã. Apesar disso, os eventos que se sucederam durante a Revolução 

conferiram uma característica marcante ao uso do terror, relativos principalmente às 

condições em meio às quais essa prática emergiu.  

No final do século XVIII, a França passava por um período de convulsões que 

culminou com a ascensão da burguesia ao Estado e a derrota do absolutismo, cujo 

processo teve seu auge no período de dominação jacobina que ficou conhecido como 

O Terror. Nesse contexto, o terrorismo foi exercido, verticalmente, a partir do 

Estado.  

Se a constituição dos grupos terroristas desde o século XIX até a segunda 

metade do século XX e início do XXI está associada fortemente às resistências e 

contestações em relação ao Estado, pretendendo reformar, abolir ou criar outro 

Estado, esse terrorismo que se localiza na França, no final do século XVIII, teve sua 

emergência na consolidação de uma revolução, no exercício governamental do 

Estado-Nação. Mais ainda: para reformar ou criar outro Estado, o terror que emana 

de um grupo advindo da sociedade, de fora do Estado, a partir do processo 

revolucionário ou de reforma, ao tomar o controle do governo inicia um movimento 

duplo de contensão do impulso radical das massas e de sepultamento das forças que 

davam sustentação ao antigo regime. 
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Após a Revolução Francesa e principalmente no final do século XIX, houve um 

redimensionamento desse terrorismo do Estado para a sociedade. Esse movimento 

encontra seu ápice na emergência do terrorismo na Rússia, no contexto pré-

revolucionário, marcado pela atuação dos anarquistas que inauguram a utilização de 

explosivos para os seus atentados, e pela constituição de grupos que utilizam o 

terrorismo como estratégia sistemática de ação contra o Estado. Nesse contexto, a 

prática do regicídio é resgatada e intensificada a partir dos reiterados atentados — 

bem e mal sucedidos — contra o czar e outras autoridades ligadas ao governo russo. 

O terrorismo passava a ser exercido agora de baixo para cima, a partir da sociedade e 

voltado à destruição do soberano, seja na figura do próprio czar ou na de chefes de 

polícia ou ministros de Estado, e acontecia em grande escala tanto na Rússia no 

último quarto do século XIX, como na França e Itália entre o final do mesmo século 

e o início do seguinte. 

Esse movimento do terrorismo que parte do Estado, na Revolução Francesa, e 

nas décadas seguintes transfere-se para uma prática contra o Estado, não é de forma 

alguma linear. Assim como o terror jacobino provocou a reação do terror anti-

jacobino, em outros contextos esse movimento se repetiu. Em 1866, a tentativa de 

assassinato do czar por Dmitrii Karakozov provocou a resposta do governo que 

lançou o terror branco,1 dando inicio a um longo período de conflito entre os 

revolucionários e as forças czaristas. 

As garantias para a conservação das forças que fizeram a Revolução Francesa 

propiciaram a construção de um discurso de segurança que explicitou a relação de 

                                                 
1 O terror branco é um termo que se constituiu em oposição ao terror vermelho, sendo o primeiro a 
prática do terrorismo conduzida pelo Estado e o último pelas forças revolucionárias.  
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força entre Estado e sociedade e situou o espaço onde o terrorismo se exerce. O 

estado de exceção foi formalizado pela primeira vez após a Revolução Francesa, em 

1811, como estado de sítio, e consiste em um mecanismo jurídico-político do Estado 

moderno de suspensão da constituição e da ordem jurídica em situações em que a 

segurança do Estado e a ordem interna estão ameaçadas. Essa medida, que se 

instaura como um procedimento excepcional e temporário, é uma construção própria 

do Estado democrático moderno que, uma vez instituída, tende a se tornar uma 

prática permanente.  

A continuidade desse estado de exceção evidencia uma outra exceção, que se 

constitui na excepcionalidade do próprio Estado. Assim como há no ordenamento 

jurídico um espaço para a instauração do estado de exceção, o Estado também opera 

por uma prática de exceção, de discriminação.  

Fundado na idéia da igualdade geral que sustenta a desigualdade social e 

econômica, por meio de uma igualdade formal garantida pelo direito universal, o 

Estado-Nação contemporâneo se constitui, assim, desde sua emergência sobre a 

falácia da igualdade. 

A Revolução Francesa e o contexto que a precede são importantes para 

compreender e problematizar algumas noções que se encontram redimensionadas 

atualmente, mas que tiveram suas emergências vinculadas ao processo 

revolucionário. Este alterou significativamente as estruturas políticas constitutivas do 

antigo regime, abrindo espaço para a emergência de um novo contexto político, 

marcado pela ascensão da burguesia, reconhecimento de outras classes e grupos, 
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exclusão de outros, e o declínio do poder monárquico implicando em recomposições 

governamentais. 

O termo terror recebe sua primeira definição, na França, no Dictionnaire de 

l'Academie Française em 1798, como "système, régime de la terreur" (Laqueur, 

1987:11). Quando apareceu pela primeira vez por meio dos jacobinos, o termo trazia 

conotação positiva, situação que rapidamente se inverterá após o 9 Termidor, quando 

se encerra o período do terror (1793 a 1794), marcado pela ascensão dos jacobinos ao 

governo e pela tentativa de manter a revolução diante da ameaça de restauração pela 

contra-revolução articulada a partir do exterior. 

O período que precedeu o início da Revolução Francesa, simbolizado pela 

queda da Bastilha em 1789, foi marcado pela coincidência de uma crise financeira e 

uma profunda crise sócio-econômica na França. Ao mesmo tempo em que a 

aristocracia investia contra o poder absolutista, consolidando seu poder político por 

meio do Parlamento, esta não abria mão de suas isenções fiscais, o que agravava a 

crise financeira interna. Como o Parlamento era dominado pela aristocracia, 

nenhuma reforma que contrariasse seus interesses poderia ser aprovada. Com o 

agravamento da crise, Luís XVI tentou impor a criação de uma assembléia composta 

por deputados indicados pela corte para decidir sobre as reformas. Essa tentativa não 

se realizou por oposição do Parlamento, obrigando Luís XVI a convocar os Estados 

Gerais.  

A aristocracia acreditava que com a constituição dessa assembléia teria seus 

interesses garantidos, pois contava com o voto por ordem, o que significava os votos 

do clero e da nobreza, contra o Terceiro Estado. No entanto, a aristocracia 
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subestimou o poder político do Terceiro Estado, que encontrava sua legitimidade na 

crise econômica enfrentada pelo país. Apesar de representar interesses diversos, e 

frequentemente divergentes, o Terceiro Estado conseguiu manter sua unidade em 

oposição à centralização do poder na figura da nobreza. Passou, então, a exigir o voto 

conjunto, por cabeça, o que lhe conferia significativa vantagem política. Soma-se a 

isso o fato de que o próprio clero e nobreza estavam divididos, com setores que 

apoiavam as demandas das classes populares. Como conseqüência, o Terceiro Estado 

acabou por transformar os Estados Gerais em uma Assembléia Geral Constituinte. 

Diante desse contexto, a aristocracia não encontrou outra saída a não ser a 

reconciliação com o absolutismo; mas nesse momento já era tarde. As tentativas de 

restringir o poder do Terceiro Estado na Assembléia tinham sido em vão e o apoio 

popular às demandas do grupo liderado pela burguesia era crescente. Essa tentativa 

de retomada do poder pela aristocracia, por meio da força, encontrou como obstáculo 

a Revolução popular que já estava em curso. Neste momento, cujo ápice foi marcado 

pela queda da Bastilha em 14 de julho de 1789, a reforma havia se transformado em 

uma revolução (Florenzano, 1981: 39). 

A burguesia consolidava-se, assim, como o segmento com maior poder 

político, mas incapaz de garantir a estabilidade social. A aliança circunstancial 

realizada com os camponeses e sans-culottes para a derrubada do absolutismo 

começava a ameaçar os interessas da burguesia. Detendo maioria na Assembléia, a 

burguesia tentou aprovar medidas que consolidariam o seu poder político e 

econômico, mas, evidentemente, encontraram resistências à esquerda e à direita. A 

aristocracia resistia em aceitar o fim da monarquia absolutista e a redefinição do 

lugar ocupado pela igreja. Os sans-culottes, de outro lado, não aceitavam ficar 
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afastados do poder político, como queria a burguesia ao defender a vinculação dos 

direitos políticos à propriedade. 

Para a burguesia, a revolução tinha acabado. Seu aprofundamento e 

radicalização já não interessavam. A principal ameaça vinha agora das massas 

populares, dispostas a levar adiante a revolução que havia se iniciado. Nesse 

contexto, fomentado tanto pela aristocracia como pela burguesia liberal, a França 

entrou em guerra com grande parte da Europa. As expectativas, de um lado, eram 

que a guerra externa traria o retorno da monarquia absolutista, contando com a 

derrota da França. E de outro, a esperança recaía na possibilidade de que a guerra 

pudesse trazer a estabilidade interna, estancando, assim, a revolução. Ambas as 

expectativas foram frustradas, quando o que se verificou foi um aprofundamento da 

revolução a partir da guerra. Segundo Florenzano, "a guerra misturou-se à revolução 

e ambas passaram a se alimentar uma da outra" (Idem: 51). 

A França estava dividida internamente diante da contra-revolução, que apoiava 

as forças estrangeiras em sua ofensiva. Os exércitos, comandados pelos aristocratas, 

não ofereciam resistência às forças externas, colaborando com a sua investida. Diante 

da ameaça exterior, a Assembléia Nacional declarou a "pátria em perigo". Para as 

forças à esquerda, os inimigos eram, no plano interno, a aristocracia e, no externo, as 

forças estrangeiras. A identificação desses dois elementos coloca a revolução interna 

e a guerra externa no mesmo plano. A vitória precisava ser buscada nas duas frentes. 

O movimento de contenção da nobreza no plano interno e externo estava diretamente 

vinculado. A vitória do Terceiro Estado só se faria quando fossem equalizados os 

conflitos nas duas arenas: na segurança das fronteiras e na estabilidade interna.  



 42

A aristocracia e a monarquia mobilizaram-se rapidamente em busca da aliança 

externa. Segundo Florenzano, estes não possuíam nenhum sentimento nacionalista ou 

de salvação da pátria. A vinculação do rei se dá pelo sangue, daí a proximidade com 

as outras monarquias européias (Idem: 49-50). Além disso, o que estava em jogo, 

para elas, era a continuidade da monarquia e não a salvação da pátria. 

Essa oposição à monarquia fortaleceu e unificou a pequena burguesia, os sans-

culottes e os camponeses diante de um objetivo comum. Novamente os interesses 

estavam alinhados. A mobilização gerada em torno da defesa da pátria e a vinculação 

de sua defesa com a revolução fortaleceu o movimento revolucionário. A revolução 

passou a estar associada à idéia de nação, propriamente um produto da revolução que 

ganhou força com a ascensão da burguesia (Florenzano, 1981: 52). 

Em 1792, por meio da Convenção Nacional, foi proclamada a república, 

extinguindo formalmente a monarquia. Esse contexto foi marcado pela instabilidade 

interna e o aprofundamento da guerra no plano externo. Os girondinos, ao mesmo 

tempo em que buscavam conter as pressões populares pela democratização e 

radicalização da revolução, opondo-se aos jacobinos, acirravam o conflito externo,  

que culminou com a entrada da Inglaterra na guerra. A política paradoxal dos 

girondinos, com sua hesitação na radicalização da revolução, abriu espaço para que 

os jacobinos se fortalecessem. A crítica situação sócio-econômica interna, somada ao 

avanço da contra-revolução e dos exércitos inimigos, levou os jacobinos a iniciarem 

o período que ficou conhecido como o terror. 

Esse movimento só pôde ser sustentado a partir da aliança entre os jacobinos e 

sans-culottes, que compunham a tropa de choque da revolução. A resistência e a 



 43

ofensiva diante da ameaça da contra-revolução redimensionaram as estratégias de 

guerra, introduzindo a noção de guerra total e eliminando, assim, a distinção entre 

civis e militares. Todos se tornam combatentes diante do inimigo comum, numa 

guerra total que implicava a mobilização de todos os recursos possíveis, e significava 

principalmente um engajamento direto das massas no conflito. 

Os camponeses, que compunham essa massa que levou adiante a insurgência 

contra o absolutismo, encontravam-se numa situação de miséria acentuada, agravada 

pelo ódio aos privilégios da nobreza diante da condição em que viviam. O 

movimento revolucionário, por meio da aliança com os jacobinos, foi o meio 

encontrado para potencializar o ódio e a força para derrubar o antigo regime. 

Segundo Kropotkin (1927: cap.4), em sua obra sobre a Revolução Francesa The 

Great French Revolution, foi esse ódio que "acordou o espírito da revolta" e se 

constituiu como o real motor que tornou possível a revolução. 

O terror foi também uma estratégia para mobilizar as forças que estavam em 

disputa durante a revolução e reforçar a verdade revolucionária diante dos inimigos 

da república. Neste sentido, Saul Newman afirma que "o terror era, assim, 

caracterizado por uma necessidade histérica de encontrar cada vez mais inimigos da 

República, cada vez mais conspirações insidiosas contra a Revolução, no intuito de 

justificar-se continuamente, para dissuadir a realização traumática da ambigüidade de 

suas próprias fundações". (Newman, 2004: 569-570). 

Essa ambigüidade a que se refere Newman, aliada à necessidade de legitimação 

constante por meio da identificação de mais inimigos da república, remete-se à 

constatação de que era muito difícil sustentar a revolução a partir de uma identidade 
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sólida entre as forças revolucionárias, pois a aliança fundamentava-se mais em um 

desejo, circunstancial, de transformação do que em um alinhamento de princípios. 

Essa ambigüidade revela-se, posteriormente, com o início da República 

Termidoriana. 

A força da revolução estava assegurada, em grande medida, por esse discurso 

de verdade que se construiu em oposição ao absolutismo, que afirmava o fim dos 

privilégios da nobreza e a entrada em uma era dos direitos liberais. O projeto 

revolucionário, enfim, assentava-se numa promessa universalizadora de direitos, mas 

que em um curto período se mostrou falaciosa: a promessa de direitos para todos 

transformou os direitos que eram para poucos (nobreza) em direitos para alguns 

(burguesia).  

Nesse sentido é que se estabelece a crítica tanto anarquista quanto de Marx à 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, ao indicarem que o 

homem é o burguês apartado do cidadão, os homens livres. A noção de liberdade 

negativa legitima tanto o homem como proprietário de seu próprio corpo, quanto a 

propriedade privada. O direito humano à liberdade funda, então, o direito à 

propriedade privada. Segundo Marx (Idem: 42), "a aplicação prática do direito 

humano da liberdade é o direito humano à propriedade privada", repercutindo 

Proudhon que afirmara ser a propriedade um roubo:  

"Alguns ensinam que a propriedade é um direito civil, originado da 

ocupação e sancionado pela lei; outros sustentam que é um direito natural, 

tendo sua fonte no trabalho: e essas doutrinas, por opostas que pareçam, são 

fomentadas, aplaudidas. Sustento que nem o trabalho, nem a ocupação, nem a 
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lei podem criar a propriedade; ela é um efeito sem causa. [...] A propriedade é o 

roubo!" (Resende & Passetti, 1986: 32-33).  

Nesse mesmo sentido, a crítica estabelecida por Kropotkin (1927: cap. 19) à 

Declaração afirma que ela não considera as relações econômicas desiguais entre as 

pessoas, limitando-se a assegurar a igualdade diante da lei. 

De forma análoga à prática do terror como o mal necessário, Thomas Paine, em 

Common Sense, pouco mais de uma década antes da eclosão da Revolução Francesa, 

afirma que o governo é um mal necessário (Paine, 2004: 5). Paine argumenta que, 

idealmente, a convivência entre os homens deveria ser mediada pela própria virtude 

moral de cada um, não sendo assim necessária a existência de um governo. Porém, 

para o autor, o que se verifica, é que os homens não são capazes de sustentar sua 

virtude moral em decorrência da complexidade das relações instauradas a partir da 

necessidade da representação política. O governo emerge, assim, para suprir essa 

carência, constituído a partir de princípios republicanos e amparado em uma 

naturalidade do aparecimento do Estado. De acordo com Paine:  

"Aqui está a origem e emergência do governo; ou seja, uma forma 

tornada necessária pela inabilidade da virtude moral em governar o mundo; 

aqui está também o desígnio e a finalidade do governo, qual seja, liberdade e 

segurança" (Paine, 2004: 8). 

Para Paine, o governo — o mal necessário — deve ser instaurado como forma 

de garantir a liberdade e a segurança. Robespierre, no contexto da Revolução 

Francesa, afirmava a urgência do mal necessário — o terror — como um meio para 

garantir a liberdade diante do governo despótico. Ambos evocam a virtude moral, 
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seja para legitimar o terror, seja para justificar a emergência do governo — nesse 

último, a ausência da virtude. 

Contudo, o libertário William Godwin (1945) afirmou ser o governo a má 

escolha moral dos homens associados pela ajuda mútua, rebatendo Paine e 

adiantando-se aos desdobramentos do Estado como o mal necessário em 

Robespierre. Para Godwin, o Estado liberal já era o Estado acabado, a encarnação de 

um mal que só pode ser derrubado pela disseminação de novos costumes fundados na 

ajuda mútua e na reforma moral. Desta maneira, para ele, o governo seria o terror 

necessário para manter a desigualdade. 

A violência e o terror dirigidos aos contra-revolucionários iam além de uma 

necessidade estratégica de batalha. Estava em jogo uma guerra da liberdade contra a 

tirania, que se apresentava como a única maneira de enterrar o antigo regime. Essa 

associação permitiu a distinção entre o terror promovido pelos jacobinos e sans-

culottes daquele conduzido pela contra-revolução. Os primeiros carregavam uma 

verdade revolucionária que legitimava o uso da violência na busca de seus objetivos. 

 

Guerra das raças 

Segundo Foucault, a História tem sido, até recentemente, o discurso do poder, 

da soberania, das conquistas e da permanência da glória. Uma história que se 

construiu a partir da continuidade do poder, das guerras orientadas pelos tratados de 

paz. Construída a partir da exaltação do soberano, tinha o objetivo de narrar a 

história dos reis e de suas vitórias, como uma forma de celebração do poder. Esse 
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discurso histórico, segundo Foucault, desdobra-se em três eixos: da genealogia, da 

memória e dos exemplos. O primeiro refere-se a uma narrativa de reconstrução das 

grandes façanhas do passado, dos grandes acontecimentos heróicos, que tinha 

também a importante tarefa de apresentar a naturalidade e continuidade do poder do 

rei e do direito, como forma de legitimar a sucessão dos soberanos. A memorização 

tinha o objetivo de construir a idéia de que todos os atos do soberano eram dignos de 

serem registrados, como se nada do que fizessem fosse pequeno, vulgar. Suas ações 

deveriam ser guardadas, cultivadas para que pudessem ser apresentadas como 

exemplos — o terceiro eixo — a todos. Esses exemplos serviam, antes de tudo, para 

julgar as ações do presente; o exemplo é "a glória feita em lei, é a lei funcionando no 

brilho de um nome" (Foucault, 2000: 78). Esses três eixos operam com o objetivo de 

fortalecer o poder por meio de uma história orientada para a sua continuidade. 

Ao analisar o contexto pré-revolucionário na Inglaterra, Foucault identificou a 

emergência de um novo discurso histórico-político, a partir das reivindicações 

pequeno-burguesas de igualdade e propriedade dos levellers [niveladores], por volta 

dos anos 1630. Esse discurso a que Foucault se refere é o da guerra das raças, um 

conflito permanente que se desenrola no interior da sociedade, que não se orienta 

pelo discurso da soberania. Segundo Foucault: 

"Já no século XVII, vê-se que a idéia segundo a qual a guerra constitui a 

trama ininterrupta da história aparece sob uma forma precisa: a guerra que se 

desenrola assim sob a ordem e sob a paz, a guerra que solapa a nossa sociedade 

e a divide de um modo binário é, no fundo, a guerra das raças" (Idem: 70). 
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Quando esse discurso das raças emerge na Inglaterra, constitui um discurso 

utilizado na luta contra a repressão, contra uma forma determinada de poder. Era o 

discurso dos oprimidos, do povo. A guerra das raças como um discurso estratégico 

assumiu uma outra face quando se expressou na relação da aristocracia francesa 

diante do rei Luís XIV. Ele serve, nesse momento, não como um discurso 

revolucionário, mas como um discurso de reação da aristocracia em relação ao rei, 

voltado à manutenção de seus privilégios, mostrando a mobilidade desse discurso e 

afirmando que "sua origem, no final da idade média, não o marcou suficientemente 

para que só funcione politicamente em um sentido" (Ibidem: 89). 

O discurso da guerra das raças se constituiu como uma contra-história, como a 

história que resgata aquilo que ficou na sombra, explicitando o que foi escondido 

deliberadamente, em nome de uma memória que opera pela garantia do não-

esquecimento. Estabelece-se contra a concepção da história que se faz a partir da 

continuidade e afirma um discurso que irá captar as descontinuidades na história, 

aquilo que foi ocultado, dissimulado e irá apontar que: 

"O papel da história será mostrar que as leis enganam, que os reis se 

mascaram, que o poder ilude e que os historiadores mentem. Não será, 

portanto, uma história da continuidade, mas uma história da decifração, da 

detecção do segredo, da devolução da astúcia, da reapropriação de um saber 

afastado ou enterrado. Será a decifração de uma verdade selada". (Idem: 84). 

As relações internacionais operam tradicionalmente pelo discurso da grande 

história, pelo discurso do poder e da soberania. Entendem a guerra como exceção, 

desconsiderando a luta que é travada silenciosamente sob o manto da paz, que se 
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constrói como o prenúncio de uma nova guerra. Independente das declarações de 

guerra e paz, a guerra das raças procede do próprio interior da sociedade, não é algo 

externo a ela. Não é a batalha travada contra o desconhecido, mas aquela que se 

estabelece entre os próximos e separa superiores de inferiores. Enzensberger (2002: 

9), sobre a guerra civil, afirma que esta "não seria apenas uma antiga tradição, mas a 

forma original de todos os conflitos coletivos. [...] a 'guerra cultivada' entre nações, 

travada contra um Estado externo inimigo, é uma derivação relativamente tardia". É 

sobre essa "guerra cultivada", a que se refere Enzensberger, que as relações 

internacionais irão se construir, negligenciando a guerra civil e a guerra cotidiana em 

detrimento da guerra de Estados.  

Foucault afirma que quando o discurso da guerra das raças é substituído pela 

noção biológica da pureza, essa batalha se redimensiona em racismo de Estado, na 

distinção entre uma super-raça e uma sub-raça. Para ele, o discurso da luta das raças é: 

"O discurso de um combate que deve ser travado não entre duas raças, 

mas a partir de uma raça considerada com sendo a verdadeira e a única, aquela 

que detém o poder e aquela que é titular da norma, contra aqueles que estão 

fora dessa norma, contra aqueles que constituem outros tantos perigos para o 

patrimônio biológico" (Foucault, 2000: 73). 

O Estado passa a ter o dever de proteger a sociedade diante da ameaça da raça 

inferior, assegurando sua integridade, superioridade e pureza. Essa substituição do 

conflito de raças pelo tema da pureza da raça é o que marca, segundo Foucault 

(Idem: 95), a emergência do racismo. O discurso que no século XVII era de 
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resistência passa a ser o discurso da dominação da raça superior sobre a inferior, pelo 

perigo biológico que traz em seu interior. 

Sobre a associação entre o discurso da guerra das raças e a prática 

revolucionária, Foucault afirma que: 

"A história do projeto e da prática revolucionários não é, creio eu, 

dissociável dessa contra-história que rompeu com a forma indo-européia de 

práticas históricas vinculadas ao exercício da soberania; ela não é dissociável 

do aparecimento dessa contra-história que é a história das raças e da 

importância que seus enfrentamentos tiveram no ocidente" (Idem: 93).  

Essa conversão da guerra das raças em um discurso revolucionário é o que 

marca a passagem da noção de guerra das raças para a noção da luta de classes. Esse 

discurso passa a ser atravessado, então, pela idéia de construção futura de uma 

sociedade, a partir dessa luta que se estabelece, e no qual o terror encontra sua 

legitimidade. 

Nesse movimento primacial, a nobreza é obrigada a lutar em duas frentes. 

Contra a monarquia absolutista, de um lado, e contra a burguesia, de outro, que 

tentava se aproveitar dessa condição de oposição à monarquia absolutista e se 

beneficiar dos privilégios da nobreza. Diante da monarquia, a nobreza afirmava a 

defesa das liberdades fundamentais (contra o absolutismo) e diante da burguesia 

adotava uma postura conservadora que assegurava seus direitos ilimitados 

(garantindo a continuidade da aristocracia diante do crescente espaço que estava 

sendo ocupado pela burguesia). Esta última, por sua vez, com a República 

Termidoriana, esforçou-se em manter a vinculação dos direitos liberais à 
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propriedade, prevenindo a extensão dos direitos aos sans-culottes. A radicalidade da 

revolução, acompanhada do terror, encontrou nesse momento um refluxo 

conservador a partir de uma manobra da burguesia. 

No contexto da Revolução Francesa, essa transformação da guerra de raças em 

luta de classes irá atravessar as relações entre a aristocracia, os jacobinos e os sans-

culottes. A construção do monstro político na figura do rei e a correlata constituição 

do povo como o monstro revolucionário — o monstro que está acima do contrato 

social e o monstro que rompe o contrato pela revolução — abrem espaço para o 

exercício do terror jacobino a partir do governo. O anormal — incestuoso e 

antropofágico —, que é o rei constitui um duplo com o perigoso, representado pelos 

incendiários sans-culottes. Foucault em Os anormais, afirma que: 

"De um lado, temos o monstro por abuso de poder: é o príncipe, é o 

senhor, é o mau padre, é o monge culpado. Depois, temos também, nessa 

mesma literatura de terror, o monstro de baixo, o monstro que volta à natureza 

do selvagem, o bandido, o homem das florestas, o bruto com seu instante 

ilimitado" (Foucault, 2001a: 124-125). 

A guerra das raças instaurou o racismo de Estado com o deslocamento da 

defesa do corpo do rei para o da sociedade, identificando seletivamente os perigos 

advindos da comprovação científica da existência da raça inferior. A preservação da 

sociedade era acompanhada por um movimento de preservação do próprio Estado. 

Ao mesmo tempo, com o redimensionamento da guerra das raças em luta de classes, 

a partir de sua apropriação pelo discurso revolucionário, a preservação e a garantia 

da pureza da raça se desdobraram em outras formas de dizimação em nome da 
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emancipação humana. Assim como a guerra das raças, a luta de classes constitui uma 

guerra de extermínio, na qual o que está em jogo é a morte violenta de uma classe 

pela outra e que abre possibilidades para os terrorismos espontâneos ou organizados 

de baixo para cima, diante da continuidade do Estado de exceção moderno que 

emerge da Revolução Francesa. 

 

O monstro e a Revolução 

Para Robespierre, o terror era um mal necessário, a única medida que seria 

capaz de garantir a revolução. A virtude associada ao terror só poderia ser justificada 

com o terror revolucionário, que não era mais do que um instrumento, mas a própria 

verdade da revolução (Lefort, 1991: 94). A justificativa do terror pela sua associação 

à verdade trazida pela revolução passa a ser uma justificativa a qualquer terrorismo. 

A virtude da verdade revolucionária redimensiona-se em um absoluto utópico que 

justifica o emprego de quaisquer meios.  

 O terror da revolução dirigido à monarquia carregava uma marca de vingança 

e a necessidade de responder à violência do soberano com uma punição ainda maior. 

Foucault, ao descrever o que chamou de economia do poder de punição, afirma que 

o crime não consistia apenas na lesão causada diretamente, ou mesmo no dano aos 

interesses da sociedade. O crime era fundamentalmente uma violência contra o 

soberano, contra o corpo do soberano. 

"[O crime] não era apenas tampouco uma lesão e um dano aos interesses 

da sociedade inteira. O crime era crime na medida em que, além disso, e pelo 
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fato de ser crime, atingia o soberano; ele atingia os direitos, a vontade do 

soberano, presentes na lei; por conseguinte, ele atacava a força, o corpo, o 

corpo físico, do soberano. Em todo crime, portanto, choque de forças, revolta, 

insurreição contra o soberano. No menor crime, um pequeno fragmento de 

regicídio" (Foucault, 2001a: 102). 

Da mesma forma em que o crime era uma violência contra o soberano, a 

punição correspondente apresentava-se como sua vingança pessoal sobre a lesão 

sofrida. E essa vingança não deveria ser proporcional, visando à reparação do dano, 

mas superior ao crime cometido, como forma de demonstração de sua força.  

"O excesso da punição devia responder ao excesso do crime e devia 

prevalecer sobre ele. Tinha de haver um algo mais do lado do castigo. Esse algo 

mais era o terror, era o caráter aterrorizante do castigo" (Idem: 103). 

Nesse terror do castigo, deveria estar presente a lembrança do crime cometido, 

algo que estabelecesse essa relação, mas que ao mesmo tempo fosse exemplar e 

servisse para intimidar qualquer crime futuro. A monstruosidade do crime era sempre 

superada pelo poder de punir do soberano que, segundo Foucault, retirava do próprio 

crime o seu aspecto monstruoso. Havia sempre uma forma do poder do castigo em 

superá-lo (Ibidem: 103 e ss). 

Até o final do século XVII, não havia uma preocupação com a natureza do 

crime. Este estava inscrito numa relação de combate com a punição, não havia um 

saber que se construísse sobre o crime, mas apenas uma relação de forças que se 

constituía em torno da relação do crime e do castigo. No século XVIII essa situação 

irá se alterar, com a construção do que Foucault chamou de uma nova economia dos 
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mecanismos de poder, que consistiam em "conjunto de procedimentos e, ao mesmo 

tempo, de análises, que permitem majorar os efeitos do poder, diminuir os custos do 

exercício do poder e integrar os exercícios do poder aos mecanismos de produção" 

(Ibidem: 108). Essa mudança substituiu o exercício ritualístico e espetacular do 

poder pelo seu exercício contínuo. Este não mais se manifestava em grandes 

exibições rituais, mas se exercia continuamente por meio de mecanismos de controle 

e vigilância. Com isso, a punição deixou de ser aquela do excesso e passou e ser 

orientada pela medida. A punição deveria ser equivalente ao crime, apenas o 

suficiente para evitar sua reincidência, mas nunca exercida como vingança, de 

maneira desmedida. 

No intuito de buscar essa medida que definisse a equivalência entre o crime e a 

punição, fez-se necessário buscar a razão do crime e com isso o estabelecimento de 

uma natureza do crime e do criminoso. Ao se estabelecer essa natureza do criminoso, 

Foucault se coloca uma série de indagações no sentido de questionar os interesses do 

criminoso diante dos interesses na sociedade. Se há uma natureza do criminoso, esta 

deveria orientar-se por uma convergência com os interesses dos outros. Nesse 

sentido, o crime é algo que emerge como uma violação desse interesse comum e um 

rompimento do contrato estabelecido entre as pessoas. Esse comportamento passa a 

ser, então, um comportamento desviante, anormal. Uma ação que vai contra a própria 

natureza é, em si, anti-natural. A partir desse percurso do indivíduo que se recusa a 

aceitar os interesses coletivos é que se constrói a noção do monstro. Será a 

antropologia criminal com Lombroso, como afirma Foucault, em Os anormais, que 

definitivamente estabelecerá o parâmetro para legitimidade do terror afirmando com 

base no estatuto científico, que os anarquistas são anormais e perigosos por 
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objetivarem romper a moral e o Estado, diferentemente dos nacionalistas italianos ou 

mesmo do socialismo proposto por Karl Marx (Ibidem: 120). 

O terror revolucionário no contexto da Revolução Francesa emergiu como 

resposta à violência do tirano, como uma reação à sua própria existência. Mais do 

que isso, Luis XVI encarnava a figura do criminoso, do monstro, daquele contra 

quem todo terror poderia ser justificado. Segundo Foucault, a própria natureza do rei 

coincide com o crime. Ele é aquele que rompe com o contrato social ou, ainda, 

coloca-se acima deste. O exercício arbitrário do poder do tirano funciona como uma 

permissão ao crime que vem de baixo, ao crime do povo. Foucault afirma ainda que 

todo criminoso é considerado um déspota ao romper com o pacto social, fazendo 

valer seus interesses acima dos demais. Deste argumento decorre a associação do 

déspota com o criminoso, ambos caracterizados a partir do abuso do poder, seja ele 

descendente ou ascendente. "É por estatuto que o déspota é um criminoso, enquanto 

é por acidente que o criminoso é um déspota" (Ibidem: 117). A violência do déspota 

é exercida de forma permanente, diferente do criminoso, que está inserido no 

contrato social.  

"O primeiro monstro jurídico que vemos surgir [...] não é o assassino, não 

é o estuprador, não é o que infringe as leis da natureza; é o que infringe o pacto 

social fundamental. O primeiro monstro é o rei" (Ibidem: 118). 

A monstruosidade do soberano está ainda associada ao incesto e à perversão, 

que encontram na figura de Maria Antonieta o seu ponto máximo. Soma-se a isso o 

fato de Maria Antonieta ser estrangeira, elemento que a coloca, segundo Foucault, 

fora do corpo social. Essa monstruosidade do casal irá encontrar um correlato na 
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monstruosidade daqueles que rompem com o contrato social pela revolta, de baixo. 

"Como revolucionário [...] o povo vai ser precisamente a imagem invertida do 

monarca sanguinário" (Ibidem: 123). 

Durante a Revolução Francesa, esse reconhecimento do tirano como monstro e 

também da monstruosidade do revolucionário, incorporado na figura dos sans-

culottes, fundamenta a disseminação do terror como forma legitima de garantir a 

transformação política. No momento em que os jacobinos assumem o controle do 

governo, o terror é lançado em ambas as direções. 

O terror, no jogo maniqueísta que se constitui em torno da busca e afirmação da 

liberdade, torna-se um imperativo moral, uma resposta justa e necessária àqueles que 

configuram uma ameaça à pátria e à liberdade. Saint-Just, em seu discurso à 

Convenção, diante da hesitação em adotar o terror e a ditadura, afirma "Que quereis, 

vós que de modo algum quereis o terror contra os maus?"; e ainda: "Que quereis, oh 

vós que, sem virtude, volveis o terror contra a liberdade?" (Lefort, 1991: 94). 

Essa afirmação de Saint-Just evidencia essa noção do terror atravessado por 

uma moral que distingue a violência dirigida ao absolutismo, identificado como o 

mal, daquela lançada pela contra-revolução. O terror é, ao mesmo tempo, utilizado 

como instrumento de afirmação da liberdade e de sua contenção.  

Em um primeiro momento, houve um movimento de contestação do 

absolutismo, contra a centralização do poder. Em seguida, essa investida contra o 

Estado transformou-se em uma tentativa de conservação, que oscila entre a ameaça 

da restauração do absolutismo, cada vez mais remota, e uma inversão desse 

movimento a partir das demandas das camadas populares. O terror, nesse sentido, 
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lançado à esquerda e à direita, emerge como uma força de moderação, não de 

radicalidade, como se poderia assumir. A virtude e a mediação são o que conferem 

legitimidade ao terror e garantem a sua sustentação. 

A aliança entre jacobinos e sans-culottes, que havia constituído o motor da 

revolução, mostrou-se insustentável além das circunstâncias excepcionais do 

processo revolucionário, pois seus interesses eram claramente divergentes. Os sans-

culottes defendiam a continuidade e aprofundamento da revolução, buscando maior 

participação política e a radicalização das reformas, tanto no campo fiscal como em 

relação à igreja. A política ambígua dos jacobinos de sedução em relação à esquerda 

e de defesa dos interesses da burguesia, à direita, os conduziu a uma situação 

insustentável. Eles precisavam da força de massa dos sans-culottes, mas ao mesmo 

tempo possuíam interesses políticos que não incluíam as demandas das classes 

“inferiores”, principalmente em relação à participação política. Para os sans-culottes, 

a aliança com os jacobinos se construiu como a opção possível de alteração da sua 

condição, diante da qual tinham muito pouco a perder. Na tentativa de manter 

controle da situação, os jacobinos haviam eliminado importantes lideranças da 

extrema-esquerda, como Hebért, e também da direita, como Danton. Isso fez com 

que os jacobinos perdessem o apoio de ambos os lados, o que culminou no 9 

Termidor, com a execução de Robespierre e outros, consolidando o refluxo no 

movimento revolucionário e a ascensão ao poder por parte dos girondinos. 

O terror promovido pelos defensores da revolução era exercido a partir do 

Estado, em um duplo movimento de conter o avanço dos exércitos estrangeiros e 

garantir a ordem interna. Em meio a ameaças externas e internas, a prática do terror, 

de disseminação do medo, afirma-se como instrumento de resistência diante da 
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ameaça de retorno do absolutismo. Instaura-se a partir de um estado de exceção que 

traz consigo uma moral da verdade libertadora e da virtude revolucionária. Segundo 

Robespierre, a “virtude sem o terror torna-se fraca” (Townshend, 2002: 36). Há uma 

forte associação entre a virtude e o terror, essencial à sua execução e legitimidade. 

A própria noção de estado de exceção procede da Revolução Francesa com a 

instituição do estado de sítio e tem sua incorporação definitiva com o decreto 

napoleônico de 24 de dezembro de 1811 (Agamben, 2004: 24). No decreto 

promulgado pela Assembléia constituinte francesa em 1791, é formalizada a 

distinção entre "estado de paz", "estado de guerra" e "estado de sítio", no qual o 

segundo é definido pela necessidade dos poderes civil e militar agirem em 

consonância, enquanto no estado de sítio, todos os poderes passam a ser exercidos 

pela esfera militar (Idem: 16). O estado de exceção abole a distinção entre os poderes 

legislativo, executivo e judiciário, concentrando os poderes em uma única figura 

centralizada. 

O estado de exceção é um recurso jurídico-político que permite ao governo 

adotar medidas externas ao ordenamento jurídico vigente, apesar dele mesmo estar 

previsto neste ordenamento. A legalidade do estado de exceção deriva justamente 

desse paradoxo, em que no próprio ordenamento jurídico há uma previsão de sua 

suspensão em situações em que a estabilidade e a ordem estejam ameaçadas. Esta é 

uma medida que vai se tornando própria da democracia, instituída como um recurso 

extremo para a preservação do Estado, e que consiste na suspensão temporária da 

ordem jurídico-política. Segundo Agamben, "é importante não esquecer que o estado 

de exceção moderno é uma criação da tradição democrático-revolucionária e não da 

tradição absolutista" (Ibidem). 
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Resistências terroristas: perigos ao Estado  

Opor-se ao terror da Revolução Francesa significava negar a revolução e os 

valores que ela trazia consigo. A prática do terror, nesse sentido, construiu sua 

legitimidade na oposição à figura do soberano. Não havia uma virtude inerente ao 

terror, mas este se justificava pelos seus fins. Essa mesma relação se coloca ao 

analisar o terrorismo que irá se desenvolver na Rússia contra o Estado monárquico 

ou com os anarquistas no final do século XIX.  

Diante da excepcionalidade do Estado, os terroristas franceses do final do 

século XIX queriam a morte do soberano centralizado. Seu investimento era 

direcionado à eliminação do soberano como exceção e do Estado como instaurador 

da desigualdade. Essas forças que emergiram contra o Estado, a partir da utilização 

do terror, podem ser entendidas como um desdobramento das forças ativas que se 

constituíram com a Comuna de Paris de 1871. Essa experiência que precedeu suas 

ações fez convergir uma multiplicidade de forças que se constituíram no 

enfrentamento do poder centralizado. A possibilidade de uma organização social fora 

do Estado reforçou a exceção que fundamenta a sua própria existência. A emergência 

dessas forças provocou a articulação de forças reativas a partir da associação de 

Estados europeus que buscavam a reconstituição do poder centralizado. A invasão de 

Paris pelo exército de Versalhes — após curta e intensa duração —, culminou no 

massacre da Comuna, mas não significou a extinção das forças ativas que a 

constituíram.  

Os anarquistas acreditavam que o assassinato do soberano era uma forma de 

minar a autoridade do Estado (não só da monarquia, mas de qualquer forma de 
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organização estatal) e de, alguma maneira, colocar em movimento seu processo de 

destruição. Segundo Joll (1964: 150), ao analisar os assassinatos dos presidentes da 

França e Estados Unidos, Sadi Carnot e William MacKinley, respectivamente, e da 

Imperatriz da Áustria, do rei da Itália e do primeiro ministro da Espanha, "a tentativa 

de matar um rei ou um ministro tem, pelo menos, um significado prático direto; com 

o desaparecimento de uma destas pessoas, assim se julgava, o Estado começaria a 

definhar". Essa prática de assassinato foi utilizada sistematicamente por diversos 

anarquistas no final do século XIX e início do XX, apesar de contestada e, muitas 

vezes negada como anarquista, estrategicamente, por muitos de seus pensadores 

influentes; era uma maneira de atingir o centro do Estado a partir de uma ação 

pontual, que não demandava muitos recursos. Eram ações que, apesar de isoladas, 

não estavam desconectadas de um ideal de revolução social, levada adiante por 

anarquistas e socialistas, e de construção de uma sociedade igualitária, marcada 

fundamentalmente pela sua ação contra os valores (e classe) burgueses. 

O terror anarquista não teve como alvo apenas o soberano ou figuras 

importantes do Estado, mas também foi dirigido à burguesia, por meio da explosão 

de cafés ou restaurantes — símbolos da ostentação da sociedade burguesa —, como 

uma forma de negação dos valores incorporados pela burguesia. Foi um movimento 

que ficou conhecido como propaganda pela ação.2 

                                                 
2 A noção de propaganda pela ação pode ser encontrada também como propaganda pelo fato. Em 
inglês utiliza-se a expressão propaganda by deed. A tradução de deed, segundo o The New Oxford 
Dictionary of English, é "an action that is performed intentionally or consciously" [ação conduzida 
intencional ou conscientemente]. Em francês, utiliza-se a expressão propagande par le fait, em que 
fait pode ser traduzido tanto por feito, ação ou fato (Larousse Dictionnaire). A tradução literal mais 
direta de deed ou fait seria feito, que não se adapta a essa utilização em português. A tradução para 
propaganda pelo fato parece ser uma aproximação do termo em francês e da tradução para o 
português como feito. Em espanhol, encontra-se tanto a expressão propaganda del acto como 
propaganda por el hecho. Já em italiano, a tradução mais freqüente é propaganda del fatto. Optou-se 
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A noção de propaganda pela ação aparece com os anarquistas italianos e foi 

descrita pela primeira vez pela Federação Italiana da Internacional Anarquista, em 

1876. O princípio de propaganda pela ação, concebido e implementado pelos 

anarquistas em diversos países da Europa e nos Estados Unidos, parte da avaliação 

de que seria inviável a realização imediata de uma revolução geral. No entanto, isso 

não significou de maneira nenhuma, como era de se esperar dos anarquistas, que eles 

estariam imobilizados diante de tal constatação. Emerge, assim, como tática de 

combate ao Estado e à sociedade burguesa, a noção de que atos isolados de terror 

poderiam produzir um efeito mais amplo de abalo do regime estabelecido, para além 

dos efeitos de sua violência imediata. Essa idéia ficou consagrada na afirmação de 

Kropotkin de que "uma única ação, em alguns dias, pode fazer mais propaganda do 

que milhares de panfletos".3  

A propaganda pela ação encontrou seu ponto alto na França,4 na década de 

1890, com os atentados de François-Claudius Koeningstein (Ravachol), August 

Vaillant e Émile Henry. Em 1893, Vaillant realizou um atentado contra o Estado em 

Paris, quando explodiu uma bomba na câmara dos deputados.. Assim como outros 

revolucionários, a dificuldade de sobrevivência e a crescente indignação com a 

desigualdade instaurada pelo Estado levaram Vaillant a se aproximar das atividades 

revolucionárias. Após construir uma bomba em um quarto alugado com algum 

dinheiro que conseguira emprestado, Vaillant se dirigiu a um dos balcões da câmara 

dos deputados e lançou a bomba, que explodiu causando grande destruição. Apesar 
                                                                                                                                           
nessa pesquisa por utilizar a expressão propaganda pela ação, que nos parece ser a tradução mais 
adequada e também refletir melhor a prática descrita por essa noção. 
3 Citação extraída do texto "The spirit of revolt", de 1880. Disponibilizado por Anarchy Archives em 
<http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/kropotkin/spiritofrevolt.html>. Acesso em 
06/10/2005. 
4 Sobre a Itália, ver Storia Illustrata (Milão, nº 191, out/1973).  
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disso, a ação não resultou em mortos. Vaillant foi condenado à morte e executado, 

sob os gritos de "viva a anarquia! A minha morte será vingada" (Joll, 1964: 153). Sua 

morte foi realmente vingada pouco tempo depois, com o assassinato do presidente 

francês Sadi Carnot, em 1894, pelo jovem anarquista italiano Santo Geronimo 

Caserio. O assassinato do presidente Sadi Carnot e outros atos de propagando pela 

ação conduziram a uma forte repressão do governo sobre os anarquistas, resultando 

na perseguição de muitos jornalistas anarquistas responsáveis pela publicação de 

jornais e periódicos como La Revolte e Le Père Painard. Nesse mesmo período, a 

atuação de dois anarquistas marcou as ações de propaganda pela ação, François 

Koeningstein — Ravachol — e Émile Henry. 

Ravachol cresceu e viveu na miséria, com uma educação precária, ou quase 

nula. Longe de ser um teórico do anarquismo, Ravachol ganhou sua sobrevivência a 

partir de pequenos roubos e alguns latrocínios, o que fez com que estivesse sempre 

escondido e fugindo da polícia. Ravachol esteve na maior parte do tempo 

desempregado, pois fora demitido de seu trabalho quando seu empregador descobriu 

que ele era anarquista e, ao mesmo tempo, denunciando-o à polícia. Nem por isso 

Ravachol deixou de se dedicar a atividades econômicas, sendo contrabandista de 

álcool e falsificador de moeda, até o momento em que essas atividades já não eram 

suficientes para garantir a sua subsistência. 

Após uma tentativa frustrada de explodir o comissariado de Clichy, em março 

de 1892, Ravachol dedicou-se à missão de assassinar o juiz Benoît, que havia 

presidido o tribunal que condenou dois de seus companheiros — Charles Dardare e 

Henry Decamps, operários que haviam sido presos pelo envolvimento nas 

manifestações de 1º de maio de 1891 (Maitron, 1992: 216). Para isso, Ravachol 
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montou uma bomba em uma lata de marmita e dirigiu-se ao prédio onde morava o 

juiz, mesmo desconhecendo a localização exata do apartamento de Benoît. A 

explosão foi bem sucedida, abalando as estruturas do prédio, porém sem atingir o 

juiz, alvo do atentado. Após a ação, Ravachol e seus amigos lançaram-se em uma 

nova empreitada contra o juiz substituto Boulot. A explosão, ainda mais poderosa 

que a anterior, quase trouxe o prédio abaixo, deixando sete feridos e nenhum morto.  

Se de um lado as ações de Ravachol foram motivadas pela vingança sobre a 

condenação dos trabalhadores (Joll, 1964: 155-156), de outro, foram realizadas 

contra um Estado e uma sociedade desiguais, por um ideal anarquista que foi 

defendido por Ravachol e proclamado durante seu julgamento. Ravachol não 

reconhecia a justiça do Estado, afirmando durante seu julgamento em Montbrison: 

"eu fiz o meu sacrifício pessoal. Se eu ainda luto, é por um ideal anarquista. Que eu 

seja condenado, pouco me importa. Eu sei que serei vingado" (Maitron, 1992: 222-

223).  

A influência de Ravachol no movimento anarquista e na resistência ao Estado 

foi significativa, e ficou registrada na criação do verbo ravacholizar, que passou a 

designar destruir, assassinar seus inimigos (Idem: 223) 

Pouco tempo depois, Ravachol foi identificado em um restaurante e denunciado 

à polícia, foi preso, condenado à morte por assassinato e executado. O restaurante 

onde isto ocorreu foi destruído por uma bomba, detonada no dia seguinte da abertura 

de seu julgamento. Apesar do autor do atentado não ter sido identificado, essa ação 

contribuiu para o aumento do clima de vingança e terror que cercavam o julgamento 

de Ravachol (Joll, 1964: 155-156). 
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Outro momento importante no terrorismo anarquista foi o da atuação de Émile 

Henry, de vinte e dois anos, figura tão marcante como Ravachol, apesar de 

compartilhar com ele pouquíssimas características, além de sua convicção na 

destruição do Estado. Henry nasceu na Espanha e cresceu em uma família burguesa, 

que havia sido exilada por participação na Comuna de Paris. Retornou à França após 

a anistia, em 1882. Diferente de Ravachol, Henry teve acesso a uma boa educação e 

destacou-se como aluno, tendo sido admitido na Escola Politécnica — de onde pouco 

tempo depois desligou-se, renunciando aos estudos. Aproximou-se da prática 

anarquista e logo se engajou inteiramente incorporando os princípios da propaganda 

pela ação. 

Em sua primeira ação, Henry pretendia explodir o escritório da Société des 

Mines de Carmaux, que havia reprimido com brutalidade uma greve de funcionários. 

O atentado foi frustrado pela polícia, que descobriu a bomba e a levou ao quartel, 

onde explodiu matando cinco policiais. 

Porém, o atentado que garantiu notoriedade ao jovem anarquista foi realizado 

no Café Terminus, local de encontro da burguesia parisiense. Segundo a descrição de 

Maitron (1981: 65 e ss), Henry havia passado por dois outros cafés, mas em razão do 

reduzido número de freqüentadores no local, decidiu prosseguir até encontrar um 

outro lugar mais populado. Após chegar ao Café Terminus, Henry decidiu aguardar 

até que mais pessoas estivessem reunidas. No momento adequado, Henry lançou a 

bomba em direção a uma aglomeração que se formava em torno da orquestra, que em 

poucos segundos explodiu deixando dezessete pessoas feridas. Na sua fuga, Henry 

foi capturado após ter atingido com tiros duas pessoas que o perseguiam. 
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Em seu interrogatório, Henry expôs com clareza as suas motivações, sem negar 

em nenhum momento responsabilidade e consciência sobre suas ações. Ao responder 

aos questionamentos do juiz, ela afirmou que sua investida era contra a vida dos 

burgueses, mas não à vida em geral, e que não reconhecia a legitimidade daquela 

justiça que o julgava, mas que só se submeteria ao seu próprio julgamento. Segundo 

o próprio Henry, "Bastar-me-á dizer que me tornei inimigo de uma sociedade que 

considerava criminosa" (Idem: 84). 

O discurso proferido por Henry durante seu julgamento é um atentado ao 

Estado e à autoridade. Nele, Henry expressa sua revolta e negação de uma justiça que 

não reconhece, que não lhe é legítima. Ele declara guerra ao Estado e à sociedade 

burguesa que sustenta e reproduz a desigualdade. Henry recusa o princípio da 

autoridade e afirma a anarquia ao enunciar o seu distanciamento do socialismo: 

"Momentaneamente atraído pelo socialismo, depressa me afastei desse 

partido. Tinha demasiado amor à liberdade, demasiado respeito pela iniciativa 

individual, demasiada repugnância pela arregimentação, para aceitar ser um 

número mais no exército do Quarto Estado. Apercebi-me, por um lado, que no 

fundo o socialismo não altera em nada a ordem atual. Mantém o princípio da 

autoridade, e este princípio, digam o que quiserem os pretensos livres-

pensadores, não passa de um velho resquício da fé numa potência superior" 

(Idem: 85). 

Henry, em seu discurso, resgata as ações de Ravachol: "uma voz que os 

burgueses já tinham ouvido, mas que julgavam morta com Ravachol: a voz da 

dinamite" (idem: 87). O terror, que encontrou em Ravachol sua expressão, retornou 
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pelas ações de Henry. Aquilo que parecia extinto, que estava silenciado pela 

execução de Ravachol, mostrou-se vivo. A persistência do terror diante da força que 

pretende anulá-lo demonstra que o espaço de resistência diante do Estado não pode 

ser eliminado; a máquina de guerra, mesmo diante das forças que buscam sua 

interiorização, encontrará sempre espaços para combater o Estado. 

O terrorismo de Henry é uma manifestação de aversão ao Estado e à sociedade 

burguesa, que se constitui a partir de uma vingança por suas ações. A perseguição de 

anarquistas e a violência do Estado, fundada na desigualdade que ele instaura, 

encontram no terror a sua correspondência. Diante disso, Henry, invertendo a sua 

posição de réu, afirma: "Tenham ao menos a coragem dos vossos crimes, senhores 

burgueses, e admitam que as nossas represálias são totalmente legítimas" (Idem: 91). 

O princípio da propaganda pela ação, levado adiante por Henry, pode ser 

identificado na sua afirmação, que contesta a posição de pensadores anarquistas que 

se recusavam a engajar-se em ações terroristas:  

"Não ignoro também a existência de indivíduos que se dizem anarquistas 

e que se apressam a condenar qualquer solidariedade com os propagandistas 

pela ação. Tais indivíduos tentam estabelecer uma sutil distinção entre teóricos 

e terroristas. Demasiado covardes para arriscarem a sua vida, renegam aqueles 

que atuam" (Idem: 91). 

Pouco tempo depois de seu julgamento, Émile Henry, condenado à morte, foi 

executado em 21 de maio de 1894. Camus afirma, sobre o niilismo que acompanhava 

terroristas como Henry e Ravachol, que: 
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"No universo da negação total, pela bomba e pelo revólver, e também 

pela coragem com que caminhavam para o suplício, esses jovens tentavam sair 

da contradição para criar os valores que lhes faltavam. Até aqui, os homens 

morriam em nome daquilo que sabiam ou daquilo que acreditavam saber. A 

partir daí, criou-se o hábito, mais difícil, de sacrificar-se por alguma coisa da 

qual nada se sabia, a não ser que era preciso morrer para que ela existisse" 

(Camus, 1996: 196). 

Acompanhando a argumentação de Camus, defensores da propaganda pela ação 

como Henry, Ravachol e outros, viam na realização de um ato espetacular que 

marcasse o rompimento com a sociedade em que viviam e com o Estado, uma 

redenção futura na construção de uma sociedade mais justa. Segundo Camus, "aquele 

que mata só é culpado se consente em continuar vivendo ou se, para continuar 

vivendo, trai os irmãos. Morrer, ao contrário, anula a culpabilidade e o próprio 

crime" (Idem: 202). 

A virtude contida no ato de acabar com o soberano se contrapunha a uma 

positividade auto-proclamada do terror jacobino. Os anarquistas pretendiam eliminar 

o soberano, não substituí-lo. A liberdade na Revolução Francesa estava, ao contrário, 

associada à destruição de um soberano pela instituição de outro com a emergência do 

Estado moderno. Para os anarquistas, a liberdade estava na própria supressão do 

Estado e do soberano, seja no absolutismo ou em qualquer outra forma de 

organização do Estado. O discurso dos jacobinos, por sua vez, afirmava uma 

positividade no terror revolucionário, em oposição às forças de restauração. Era uma 

positividade do terror na revolução contra o Estado absolutista levando à recondução 
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de uma outra forma de organização do Estado. Como sublinha Proudhon, toda 

revolução restaura o soberano. 

"Quando um povo passa do Estado monárquico ao democrático há 

progresso porque, ao multiplicar o soberano, aumentam as chances de a razão 

substituir a vontade; mas, enfim, não há revolução no governo, já que o 

princípio permanece o mesmo" (Resende & Passetti, 1986: 37). 

Se a revolução restaura o soberano, somente a propaganda pela ação, para os 

terroristas do século XIX, poderia dar cabo em definitivo do soberano. 
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Percursos terroristas: emergências na Rússia  
 

A idéia de justiça e de legitimidade na ação terrorista assume uma dimensão 

relevante com o terrorismo anarquista do final do século XIX, bem como por meio 

da ação de grupos na Rússia que, próximos da política partidária, desenvolveram um 

braço de atuação política por meio do terrorismo. Essa atuação política se distingue 

da jacobina e das demais procedentes de revoluções reformadoras por ampliar ao 

limite a legitimidade e a justiça. Elas também se diferem pela sua afirmação de 

abolição do Estado. 

 

Perigos ao Estado, perigos de Estado 

Na segunda metade do século XIX, uma nova forma de terror emerge a partir 

do movimento revolucionário russo, processo que se estendeu desde meados da 

década de 1850 até a Revolução Russa entre os anos de 1917 e 1921. Este período 

não pode ser caracterizado pelo acontecimento de uma única prática terrorista, mas 

por uma multiplicidade de ações que utilizaram o terror como modo de ação.  

O discurso do terror encontrou sua primeira formulação com a república 

jacobina na França, como uma maneira de descrever uma condição suscitada pela 

violência empreendida a partir do Estado. A sua construção como terrorismo, como 

maneira de praticar o terror, deriva de uma associação a esse momento histórico na 
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Revolução Francesa. Porém, essa noção irá assumir contornos mais próximos ao 

entendimento que se tem hoje a partir da ação terrorista na Rússia no final do século 

XIX. 

É possível identificar um movimento na prática do terror que acompanhou o 

processo revolucionário na Rússia até a tomada do Estado por parte dos bolchevistas. 

Em um primeiro momento, este percurso foi marcado por ações individuais que 

buscavam afirmar a necessidade de destruição da autoridade do czar e do Estado. 

Posteriormente, as ações terroristas assumiram novos contornos com a emergência de 

grupos como o Narodnaia Volia, que ampliaram a prática do terror a partir de uma 

ação sistemática que ficou marcada pelo assassinato de integrantes do governo 

czarista.  

Diferente daquele verificado durante a Revolução Francesa, o terrorismo pré-

revolucionário russo foi marcado por ações a partir "de baixo". Se na França o terror 

havia sido exercido a partir do Estado, visando a neutralização das forças 

revolucionárias — sans-culottes — e de conservação — girondinos associados à 

aristocracia —, na Rússia teve como característica a ação individual ou de grupos 

contra o regime czarista. 

O movimento que se verificou na França encontra um paralelo na Rússia na 

passagem do século XIX para o XX. No contexto da Revolução Francesa, a força dos 

sans-culottes, fundamental para impulsionar o processo revolucionário, foi 

canalizada e domesticada quando a direção da violência se inverteu com a República 

Jacobina, passando a ser exercida a partir do Estado. Nesse movimento, a máquina 
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de guerra dos sans-culottes sedentarizou-se no Estado, abrindo espaço para o 

exercício do terror em nome da sua preservação.  

Essa noção de máquina de guerra é uma ferramenta importante para analisar o 

percurso da prática do terror até a sua posterior construção como terrorismo. 

Segundo Gilles Deleuze, a máquina de guerra é exterior ao aparelho de Estado. "A 

máquina de guerra é de uma outra espécie, de uma outra natureza, de uma outra 

origem que o aparelho de Estado" (Deleuze, 1997: 13). A máquina de guerra não está 

orientada pelo princípio da soberania. Enquanto o aparelho de Estado opera em um 

espaço codificado, territorializado, institucionalizado, a máquina de guerra ocupa um 

espaço aberto, desterritorializado. O primeiro institui o espaço estriado, enquanto o 

segundo movimenta-se no espaço liso. Esses espaços, no entanto, não são estanques 

e incomunicáveis. Há um movimento e troca entre esses espaços. O Estado procura 

constantemente estriar os espaços, enquanto a máquina de guerra busca criar novos 

espaços lisos: a máquina de guerra nômade opõe-se ao sedentarismo do aparelho de 

Estado e constitui-se contra o próprio Estado. Ela existe para destruir o Estado. 

"Cada vez que há uma operação contra o Estado, indisciplina, motim, 

guerrilha ou revolução enquanto ato, dir-se-ia que uma máquina de guerra 

ressuscita, que um novo potencial nomádico aparece, com reconstituição de um 

espaço liso ou de uma maneira de estar no espaço como se este fosse liso" 

(Idem: 60). 

Neste sentido é que os sans culottes podem ser entendidos como uma máquina 

de guerra que emergiu para derrubar o rei e o poder monárquico. Eles se constituíram 

em um bando, um agrupamento sem identidade e estrutura. A sua força era resultante 
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de uma velocidade destruidora, cujo posicionamento era difícil determinar, mas que 

estava orientada pela derrubada de uma estrutura de poder consolidada. O espaço liso 

que se constituiu na aceleração do processo revolucionário, na força incontrolável da 

massa, foi estriado com a ascensão jacobina ao Estado, freando o movimento de 

destruição que estava em curso. Nesse momento, tornou-se necessário o exercício do 

terror para preservar o Estado. Nessa passagem, a máquina de guerra sedentarizou-se 

na transformação do Estado para a emergência do Estado moderno. 

Deleuze, ao problematizar a noção da máquina de guerra diante da 

transformação do Estado, afirma que: 

"A idéia de uma "transformação" do Estado parece claramente ocidental. 

Não obstante, a outra idéia, de uma "destruição" do Estado, remete muito mais 

ao Oriente, e às condições de uma máquina de guerra nômade. Por mais que se 

apresente as duas idéias como fases sucessivas da revolução, são diferentes 

demais e conciliam-se mal; elas resumem a oposição entre as correntes 

socialistas e anarquistas no século XIX. O próprio proletariado ocidental é 

considerado de dois pontos de vista: enquanto deve conquistar o poder e 

transformar o aparelho de Estado, representa o ponto de vista de uma força de 

trabalho, mas, enquanto quer ou quereria uma destruição do Estado, representa 

o ponto de vista de uma força de nomadização" (Idem: 59). 

Esse movimento expresso por Deleuze encontra um paralelo com a emergência 

do Estado moderno na França e com a tomada de poder por parte dos bolchevistas na 

Rússia. No momento em que os bolchevistas assumiram o controle do Estado, com o 

objetivo de consolidar sua posição, a direção do terror inverteu-se, passando a ser 
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exercido contra todos aqueles que representavam um obstáculo ao poder centralizado 

bolchevista: menchevistas, anarquistas e socialistas-revolucionários.  

O terrorismo "de baixo" criou condições para o exercício do terror de Estado. 

Nos dois momentos, o ímpeto de transformação da população camponesa provocou 

uma reação por parte do Estado que respondeu com terror, exercido em nome da 

preservação da revolução. Da mesma forma, o terror empreendido contra o monarca 

gerou um contra-terror, que ora se constituiu como as forças de restauração, ora 

como o que ficou conhecido como terror branco.  

Alguns autores, como Pomper (1995: 68-82), dividem o terrorismo 

revolucionário russo em dois ciclos: o niilista e o populista. Ambas as fases foram 

marcadas por conflitos internos, que se manifestavam por divergências quanto à 

adoção de táticas terroristas para a persecução de seus objetivos políticos. As ações 

transcorridas no período denominado niilista eram resultado da atuação de pequenos 

grupos e jovens determinados a destruir não apenas o Estado, mas também a 

sociedade. O Estado não era o único alvo dos grupos radicais desse período, mas os 

costumes, as tradições e a moral que imperava na sociedade. A única possibilidade 

seria a sua destruição, juntamente com o Estado. O que estava em jogo era a 

desorganização geral da sociedade, não o seu aperfeiçoamento ou transformação. O 

objetivo era a destruição, não a construção de uma outra sociedade. Isso seria tarefa 

das próximas gerações. 

No segundo momento, que tem como referência a emergência da organização 

Terra e Liberdade, o terrorismo passa a estar associado às ações de grupos 

organizados, mesmo que muitas ações sejam empreendidas por agentes externos a 
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essas associações. Nesse momento, o ímpeto destrutivo perde força para um 

programa orientado à construção de um regime parlamentar. Os atentados ao Estado 

se mantêm e intensificam-se, mas têm como alvo principal o poder do czar e 

almejam a destruição de uma forma específica de Estado. Os grupos nesse período 

aproximam-se da estrutura partidária e encontra seu ponto alto na atuação da 

Organização de Combate do Partido Socialista Revolucionário. 

O terrorismo russo, tanto na fase niilista como populista, esteve orientado pelo 

ideal da revolução. Mesmo quando o movimento estava mais distante das massas ou 

da organização sindical ou partidária, a revolução atravessava o ideário de todos os 

grupos de resistência. No período denominado niilista, as ações estavam mais ligadas 

à rebeldia do que a uma lógica revolucionária organizada. Vinculado aos 

movimentos estudantis, foi um acontecimento fundamentalmente urbano, diferente 

do ciclo posterior com os narodniks, que defendiam o retorno ao campo e viam nos 

camponeses o motor necessário para a revolução. Grande parte dos jovens que se 

engajaram em atividades que envolviam o emprego do terror eram estudantes 

pertencentes a camadas privilegiadas da sociedade. No que concerne à origem sócio-

econômica, não havia uma clara distinção entre os jovens que ingressavam na 

burocracia do Estado e os que se engajaram no movimento revolucionário. O 

envolvimento de estudantes nos movimentos radicais da década de 1860 foi 

marcante, e inaugurou na Rússia a prática de assassinatos de lideranças do Estado.  

Em 1866, o jovem estudante Dmitrii Karakosov atentou contra a vida do czar 

Alexandre II. Sua ação foi estimulada em grande medida pelas repressões dos anos 

de 1862-63, que resultaram na prisão de Nikolai Chernyshevsky, que havia sido uma 

importante liderança no movimento revolucionário russo, tornando-se um dos 
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ideólogos do narodismo. Chernyshevsky escreveu o livro O que fazer?, que algumas 

décadas depois inspiraria a publicação do livro de Lênin com o mesmo nome. A 

agitação que eclodiu após sua prisão e exílio na Sibéria iniciou um longo período de 

embate entre terroristas e as forças do czar. Ao mesmo tempo em que a repressão e o 

terror branco direcionado aos grupos radicais resultaram em morte e prisões, 

estimulavam o engajamento de outros jovens e fomentavam a continuidade da 

resistência e dos atentados. Figuras como Chernyshevsky e Karakosov 

permaneceram no imaginário dos jovens revolucionários russos e inspiraram a 

continuidade da resistência e revolta diante do czar. 

O monstro da Revolução Francesa que encontrava suas duas faces na 

monstruosidade do rei e na do revolucionário, está redimensionado na relação entre 

os terroristas e o czar. Para os jovens que queriam a morte do rei, o czar incorporava 

o insuportável, a anormalidade que precisava ser destruída. De maneira correlata, o 

terrorista era o monstro incansável que insistia na morte do soberano, um após o 

outro. Se havia um outro soberano para substituir aquele assassinado, haveria 

também um terrorista disposto a assassiná-lo. 

 

Nietcháiev, intempestivo 

A Rússia na segunda metade do século XIX era uma sociedade agrária 

estruturada a partir das Comunas Rurais, em um regime de servidão. A pressão por 

sua abolição leva o Estado czarista a instaurar um sistema em que as Comunas são 

obrigadas a comprar terras dos senhores, financiadas pelo Estado. Com isso, os 

camponeses adquirem pequenas propriedades e de pior qualidade em relação a que 
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trabalhavam anteriormente. Passam, assim, a ter que trabalhar para os senhores para 

poderem pagar as prestações das terras. A solução que parecia libertar os 

camponeses, na realidade, dá continuidade à sua relação de servidão. Esse processo 

institui ainda uma relação de desigualdade entre os camponeses, no qual alguns 

beneficiados na compra das terras passam a exercer influência sobre os demais por 

meio de empréstimos. A estrutura das comunas começa a se desorganizar e essa 

relação agrava ainda mais a condição dos camponeses, que vivem em situação de 

miséria. 

O processo de desenvolvimento capitalista começava a se instaurar nesse 

contexto, com a transformação nas relações no campo e emergência de um setor 

industrial. Essa situação era combinada com a opressão do Estado czarista a nações 

não-russas e sustentada por uma ideologia de superioridade do povo russo, que 

ocupava as posições dirigentes na indústria e os postos de trabalho mais qualificados. 

O regime político ditatorial do czar governa por meio de decretos e 

instrumentos de exceção, que definem a ausência de liberdades individuais. As 

únicas estruturas de poder alternativas ao czar são as assembléias distritais (zemstvos) 

e municipais (dumas), que mesmo assim exercem um poder muito limitado. 

A tensão decorrente da repressão e da desigualdade no campo encontra nas 

cidades espaço para se desenvolver a partir dos movimentos estudantis. A repressão 

do governo diante da agitação dos estudantes contribuiu para a radicalização de um 

movimento de oposição ao regime czarista, que se fortalecia diante de prisões e da 

repressão, e, ao mesmo tempo, estimulava progressivamente o engajamento de um 

número maior de jovens. A resistência por meio da propaganda ganhava força e 
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passava a aceitar o terror como forma legítima de ação. Neste momento, o terrorismo 

emerge pela primeira vez como uma estratégia sistemática com o objetivo de 

provocar uma mudança política e social. A noção de terrorismo individual marca 

essa passagem, resultando na distinção entre o que seria a ação individual e o 

movimento revolucionário das massas.  

O contexto político na Rússia durante os anos de 1860 era de grande frustração 

diante das promessas vazias de reforma do governo czarista. Dentre os estudantes, a 

atmosfera era de rebeldia e de negação da cultura dominante. Esse movimento ia de 

encontro aos valores vigentes na época, provocando, ao mesmo tempo, a rejeição dos 

setores mais conservadores e uma tímida simpatia dos grupos mais abertos às idéias 

de reforma e revolução. A opinião pública liberal oscilava entre o apoio aos jovens e 

a sua rejeição diante de seus "excessos".  

O clima de conspiração e revolução que habitava o imaginário de estudantes e 

liberais na Rússia de meados do século XIX, teve em Sergei Nietcháiev seu maior 

expoente. Nietcháiev, definido por Camus (1996: 190) como "um espírito quase sem 

contradição" desempenhou um papel ao mesmo tempo misterioso e contundente em 

meio à intelligentsia revolucionária russa. Ao contrário de outros revolucionários da 

época, mesmo Bakunin, a idéia de revolução para Nietcháiev era um fim em si 

mesmo. E mais que isso, um fim que deveria ser perseguido a qualquer custo, 

lançando mão de qualquer estratégia que considerasse necessária. Nietcháiev, apesar 

de acreditar na construção de uma outra sociedade no futuro, tinha clareza de que 

este não era o seu papel. A obstinação de Nietcháiev estava voltada para a destruição 

da sociedade e do Estado, empregando todos os meios possíveis. Ele acreditava, 

assim como Bakunin, na destruição como fonte criadora da vida a partir de uma 
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paixão pela destruição (Nivat, 2006).  Sua vida foi permeada por conspirações, 

conchavos, traições, mentiras e sedução. Sua incansável inteligência e astúcia não 

cessaram em criar realidades fictícias, capazes de envolver diversos grupos, que 

oscilavam entre o medo e a admiração por Nietcháiev. 

As ações de Nietcháiev estiveram sempre orientadas para a revolução; mais do 

que isso, ele pretendia gerar uma desorganização na sociedade russa, fomentar um 

levante popular capaz de destruir a sociedade e o Estado. Para ele, as ações 

revolucionárias deveriam realizar-se por pequenos grupos secretos, clandestinos, 

formados por cinco pessoas. E Nietcháiev era o único vínculo do grupo com outros 

grupos revolucionários que operavam da mesma forma. A real existência desses 

outros grupos — ou de uma grande organização revolucionária européia — foi 

sempre algo obscuro. Os próprios integrantes do grupo de Nietcháiev desconfiavam 

constantemente de suas intenções. A ascendência de Nietcháiev sobre o grupo não se 

dava por uma posição de autoridade ou de comando, mas se afirmava 

fundamentalmente a partir de suas ações, nas quais construía um emaranhado de 

vínculos e comprometimentos entre os integrantes, sob um clima de delação e 

desconfiança constantes. Neste sentido, aproxima-se da descrição de Deleuze sobre 

os bandos: 

"As maltas, os bandos são grupos do tipo rizoma, por oposição ao tipo 

arborescente que se concentra em órgãos de poder. É por isso que os bandos em 

geral, mesmo de bandidagem, ou de mundanidade, são metamorfoses de uma 

máquina de guerra, que difere formalmente de qualquer aparelho de Estado, ou 

equivalente, o qual, ao contrário, estrutura as sociedades centralizadas. Não 

cabe dizer, pois, que a disciplina é o próprio da máquina de guerra: a disciplina 



 79

torna-se a característica obrigatória dos exércitos quando o Estado se apodera 

deles; mas a máquina de guerra responde a outras regras, das quais não 

dizemos, por certo, que são melhores, porém que animam uma indisciplina 

fundamental do guerreiro, um questionamento da hierarquia, uma chantagem 

perpétua de abandono e traição, um sentido de honra muito suscetível, e que 

contraria, ainda uma vez, a formação do Estado" (Deleuze, 1997: 21). 

Autores como Edward Carr, ao analisarem o papel de Nietcháiev no processo 

revolucionário russo e mesmo na prática do terrorismo, na tentativa de diminuir a 

importância de suas ações, apontam seu fracasso em termos da conquistas de seus 

objetivos políticos. Segundo Carr, Nietcháiev, "no transcurso de uma carreira 

meteórica que terminou aos trinta e cinco anos, não alcançou literalmente nada" 

(1969: 262). Laqueur (1987: 31-32) chega ainda a afirmar que tudo que Nietcháiev 

conseguiu foi o assassinato de um companheiro (Ivan Ivanov) de sua própria 

organização imaginária. Ainda de acordo com Carr: 

"Nietcháiev acreditava na destruição da ordem existente não porque 

possuía, como [Alexandr] Herzen, uma fé romântica na democracia ou, como 

Bakunin, uma fé ainda mais romântica na natureza humana: acreditava na 

revolução como dogma válido e suficiente por si mesmo; e não acreditava em 

mais nada. Sua originalidade e importância histórica situam-se na 

incondicionalidade de sua crença e na forma pela qual a transpôs para a prática. 

Não se limitou a mera proclamação, mas atuou sob a hipótese de que a moral 

não existe e de que, no interesse da revolução (de que ele mesmo era o juiz), 

todo o repertório de crimes, desde o assassinato à menor ladroagem, era 

legítimo e laudável" (Carr, 1969: 262). 
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Os mesmos elementos que apontam o fracasso em termos de seus objetivos são 

indicadores de sua especificidade e impertinência, inaugurando uma série de 

estratégias de ação que marcaram o desenvolvimento das práticas terroristas. 

Nietcháiev produziu agitação e conspiração por onde passou. Seu poder de sedução 

aglutinava estudantes, revolucionários e até carcereiros — quando foi realmente 

preso na fortaleza Pedro e Paulo, após seu julgamento em 1873 (Camus, 1996:190). 

A relação que estabeleceu com Bakunin foi marcada pelo fascínio deste em relação a 

Nietcháiev, que soube se aproveitar da reputação revolucionária de Bakunin para 

construir uma organização terrorista imaginária na Europa (Narodnaia Rasprava) da 

qual ele era o representante na Rússia. Para isso, conseguiu uma carta assinada por 

Bakunin que oficializava sua nomeação como representante, e lhe garantiu o 

reconhecimento por parte de outros revolucionários russos. Pouco importava se a 

organização existisse apenas na mente de Nietcháiev e de seus seguidores. O efeito 

gerado por essa construção imaginária era real, assim como suas ações. Apesar de 

imaginárias, as organizações que Nietcháiev supostamente representava geraram 

efeitos reais. A própria carta assinada por Bakunin, na qual confirmava a sua atuação 

na Narodnaia Rasprava, era real. Se Bakunin acreditava ou não nas afirmações de 

Nietcháiev é menos importante do que o reconhecimento efetivo que Bakunin 

conferiu a ele. Considerando a história de Nietcháiev, sempre permeada de incertezas 

e controvérsias sobre a realidade dos fatos, não seria surpreendente que as 

organizações imaginárias tivessem realmente existido. Ele sempre jogou com essas 

informações, entre suas viagens ao exterior e retornos à Rússia. Ninguém, além dele 

mesmo, possuía todas as informações, o que lhe conferia um poder impressionante, 

reforçado tanto pela admiração quanto pelo medo. 
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Nietcháiev circulava com a mesma desenvoltura entre os altos círculos da 

aristocracia e da intelectualidade em Moscou e São Petesburgo e entre pequenos 

ladrões e agitadores marginais. Por onde passou, alimentou a idéia de que havia um 

grande movimento revolucionário secreto articulado internacionalmente. Assim 

como o pequeno grupo que constituiu em torno de si, haveria muitos outros, dos 

quais era necessário manter total segredo. Nietcháiev garantia a cumplicidade e 

engajamento de seus companheiros por meio de tramas e conspirações que faziam 

com que um dependesse do outro, em meio a um clima de potencial delação e 

traição.  

O assassinato de Ivanov, trama que inspirou o romance Os demônios de 

Dostoiévski, não tinha outro objetivo a não ser selar a ligação entre os integrantes da 

sociedade secreta a partir de um assassinato em que todos estivessem envolvidos. 

Nietcháiev nunca poupou a vida de ninguém, nem se furtou a lançar mão de mentiras 

e de traições, tendo como único objetivo a perseguição obstinada da revolução. Não 

havia para ele laços de amizade e fraternidade que unissem os revolucionários, pois 

isso seria um obstáculo à consecução do seu objetivo maior. Nada deveria obstruir o 

caminho, nem mesmo a sua própria vida. Segundo Camus (1996: 191), "com ele, 

pela primeira vez a revolução vai separar-se explicitamente do amor e da amizade". 

A relação entre Bakunin e Nietcháiev teve início quando se encontraram em 

Genebra, durante o período de exílio de Nietcháiev, um jovem revolucionário que fez 

de tudo para impressionar e ganhar a confiança de Bakunin. Este, por sua vez, não 

teve dificuldade em desenvolver grande admiração pelo talento de Nietcháiev, 

mesmo que para isso fosse necessário acreditar em suas criações imaginárias. O 

poder de sedução do boy — apelido conferido a Nietcháiev por Bakunin — 
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conquistou Bakunin e criou condições para que desenvolvesse suas ações na Rússia 

sob a proteção de estar vinculado a uma "grande e poderosa" organização 

revolucionária européia. Se Nietcháiev havia chegado a Genebra como representante 

do (imaginário) Comitê Revolucionário Russo, voltou à Rússia como representante 

da (fantasiosa) Aliança Revolucionária Européia.  

Esses princípios que orientavam suas ações, os quais sempre seguiu à risca, 

foram descritos e sistematizados em seu Catecismo do revolucionário5. Há dúvidas 

sobre a autoria desse documento. Autores como Laqueur (1987: 31) e Carr (1969: 

265) a atribuem a Bakunin, mas considerando-se a reputação de Nietcháiev é 

realmente difícil determinar ao certo. A realidade é que o documento serviu muito 

bem aos propósitos de Nietcháiev e resume a sua filosofia e pensamento 

revolucionários, onde estão enumerados os deveres do revolucionário com ele 

próprio, com seus companheiros, com a sociedade e com o povo. Neste manifesto 

está explícita a dissolução completa dos homens em nome da revolução. O 

revolucionário vive apenas para a revolução. Nenhum elemento de sua 

individualidade deve ser considerado, bem como qualquer outra crença deve ser 

rejeitada. Em seu primeiro artigo, o catecismo estabelece que: 

"O revolucionário é um homem que faz o sacrifício da sua vida. Não tem 

nem negócios ou interesses pessoais, nem sentimentos ou afeições, nem 

propriedade, nem mesmo um nome. Nele tudo está absorvido por um só 

interesse exclusivo, um só pensamento, uma só paixão: A Revolução." (Artigo 

1º). 

                                                 
5 O catecismo do revolucionário está disponível, em inglês, em 
<http://www.spunk.org/texts/places/russia/sp000116.txt>. Acesso em 02/02/2006. 
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Ele declara guerra ao mesmo tempo ao Estado e à sociedade, sem contaminar-

se com paixões e emoções, que freqüentemente habitavam o imaginário dos 

revolucionários desta e de outras épocas. 

"O revolucionário é um homem que faz o sacrifício da sua vida, e que, em 

conseqüência, não mais é independente. Ele não tem qualquer deferência pelo 

Estado principalmente, ou por toda a classe cultivada da sociedade, e não deve 

daí esperá-las igualmente. Entre ele e a sociedade, um combate de morte é 

travado, uma luta aberta ou clandestina, sem tréguas e sem misericórdia. Deve 

estar preparado para suportar todos os tormentos." (Artigo 5º). 

Segundo o documento, o revolucionário deve ser frio e calculista. "É necessário 

que o revolucionário, duro para com ele próprio, o seja também para os outros." 

(Artigo 6º). Sobre seus companheiros, deixa claro haver revolucionários de vários 

níveis, sendo que aqueles que se encontram no topo da cadeia devem sempre ter 

alguns "revolucionários de segunda e terceira categorias" à sua disposição. O 

revolucionário é sempre um capital à disposição da revolução, nunca se colocando 

acima desta.  

"Todo o militante revolucionário deve ter à sua disposição alguns 

revolucionários de segunda ou terceira categoria, quer dizer, aqueles que ainda 

não foram admitidos em definitivo. Deve considerá-los como uma parte do 

capital comum posto à sua disposição. Deve gerir a sua parte de capital com 

economia e retirar o máximo de benefício. Deve-se considerar a si próprio 

como um capital necessário ao triunfo da revolução, capital de que não pode, 
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contudo, dispor sozinho e sem consentimento do conjunto dos outros 

camaradas." (Artigo 10º). 

Ele deve infiltrar-se na sociedade, como um agente secreto, mas nunca permitir 

que seus vínculos se sobreponham ao interesse maior, já que este não deve ter nada 

que o prenda a essa sociedade que pretende destruir. 

"O revolucionário pode e deve freqüentemente, viver no seio da 

sociedade, em vista da sua implacável destruição, e dar ilusão de ser totalmente 

diferente do que realmente é. Um revolucionário deve procurar entradas em 

toda a parte, na alta sociedade como na classe média, nos comerciantes, no 

clero, na nobreza, no mundo dos funcionários, dos militares e dos escritores, na 

polícia secreta e até no palácio imperial." (Artigo 14º). 

Nietcháiev divide a sociedade em seis categorias, de acordo com a sua utilidade 

à causa revolucionária. Na primeira, estão incluídos aqueles cuja morte imediata 

mais contribui para a revolução. São os perigosos que ameaçam a organização e 

também outros cuja morte pode causar maior efeito no governo. A segunda é 

composta por pessoas a quem se deve poupar a vida, em um primeiro momento, pois 

seus atos podem levar à indignação e revolta do povo. A terceira, importante 

categoria, é composta por "bestas brutas altamente colocadas, que não brilham nem 

pela inteligência, nem pela energia, mas que possuem, em razão da sua situação, 

riquezas, altas relações, de influência e de poder". Estes devem ser explorados ao 

máximo, para que deles se extraia a maior quantidade de benefícios. Funcionários 

ambiciosos e liberais de diversos matizes compõem a quarta categoria. A atitude em 

relação a eles deve ser a de buscar seu comprometimento e envolvê-los de tal 
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maneira que não possam recuar ou colocar em risco a organização. A quinta 

categoria compreende os doutrinários, conspiradores e revolucionários, que devem 

ser encorajados a engajarem-se em ações práticas, não apenas discussões retóricas. O 

reduzido número de pessoas que forem capazes de seguir esse caminho tornam-se os 

verdadeiros revolucionários. Nietcháiev reserva um lugar especial às mulheres, que 

se situam na sexta e última categoria, dividida em três. A primeira reúne as mulheres 

superficiais, que devem ser tratadas como os homens de terceira e quarta categorias. 

Depois disso vêm as mulheres inteligentes, mas que ainda não desenvolveram uma 

"inteligência revolucionária prática". E, por último, aquelas integradas ao programa, 

verdadeiramente revolucionárias, que, segundo Nietcháiev, constituem "o nosso 

tesouro mais precioso e são indispensáveis em todos os nossos empreendimentos".  

A alta consideração que Nietcháiev nutre pelas mulheres no processo 

revolucionário se reflete no número significativo de mulheres6 engajadas em 

atividades revolucionárias e terroristas (Pomper, 1995: 90). Segundo Laqueur (1987: 

79), o número de mulheres envolvidas com o terrorismo na Rússia chegou a um 

quarto do total de terroristas. 

Por último, o Catecismo resume a visão de Nietcháiev sobre a revolução que 

pretende realizar. De alguma maneira, ele antecipa o que irá ocorrer com a 

Revolução Russa alguns anos depois: 

"Pelo nome de "Revolução Popular" a nossa sociedade não entende um 

movimento de tipo clássico ocidental, que não atinge em nenhum caso nem 

                                                 
6 Cerca de 15 por cento dos integrantes do SR eram mulheres, antes de 1917. Porém, entre os 
integrantes da Organização de Combate do SR, a porcentagem de mulheres passava a um terço do 
total, entre os anos de 1902 e 1910. 
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propriedade privada, nem a ordem social transmitida pela dita civilização e a 

pretensa moralidade, e que se limitou até agora a suprimir um sistema político 

para o substituir por um outro e fundar um Estado dito revolucionário. Só pode 

trazer a salvação ao povo uma revolução que condene absolutamente toda a 

idéia de Estado, perturbe completamente na Rússia as tradições, as instituições 

e as classes sociais do Estado. Neste objetivo a Associação não tem de modo 

algum a intenção de impor ao povo qualquer organização vinda de cima. A 

futura organização sairá, sem dúvida, do movimento da vida popular, mas isto 

será obra das gerações vindouras. A nossa tarefa é de destruir, uma destruição 

terrível, total, implacável, universal." (Artigo 23º). 

Nietcháiev colocava a revolução acima daqueles que ela pretendia salvar e "até 

aquele momento, nenhuma revolução havia colocado no início de suas tábuas da lei 

que o homem podia ser um instrumento" (Camus, 1999: 192-193). E a mesma 

violência que defendia contra seus inimigos era empregada também contra seus 

companheiros (Carr, 1969: 262). Não havia em Nietcháiev o sentimento de salvação 

e proteção dos oprimidos. Se o objetivo era salvá-los de uma vez por todas, se 

deveria permitir que os oprimisse ainda mais para que as futuras gerações pudessem 

se beneficiar. Nietcháiev acreditava que só assim o povo se revoltaria contra a 

sociedade e a ordem existente. A condição de opressão, se estendida ao máximo, 

poderia servir como uma bomba que impulsionaria a revolução. A obstinação de 

Nietcháiev com a desorganização da sociedade marca a coerência entre seus 

princípios e suas ações. O direito sobre a vida dos outros se justificava pelo dever 

diante da revolução: "quando a revolução é o único valor, não há mais direitos; na 

verdade, só há deveres" (Camus, 1999: 193). Qualquer um, inclusive ele mesmo, era 
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dispensável no percurso para alcançar seu objetivo. Para ele, o que estava em jogo 

era a total destruição do Estado e de qualquer idéia de Estado pela revolução popular. 

Em seu programa, havia espaço apenas para a destruição, não existindo qualquer 

projeto de organização que viria substituí-lo. 

As ações de Nietcháiev não conseguiram alavancar o envolvimento do povo, 

reservando-se a um restrito círculo de pessoas. Apesar disso, seus atos e princípios 

inspiraram a posterior constituição do Narodnaia Volia e do terrorismo individualista 

na Rússia. 

Nietcháiev, depois do assassinato de Ivanov, se refugiou na Suíça até que o 

governo russo conseguiu convencer as autoridades suíças de que o assassinato de 

Ivanov não se tratava de um ato político, mas de um assassinato comum, fazendo 

com que o governo suíço o entregasse à polícia russa. Nietcháiev foi então 

aprisionado na fortaleza de Pedro e Paulo (onde outrora havia fantasiado uma fuga 

após uma prisão imaginária), continuando suas atividades de agitador de dentro dos 

muros. Pouco depois do assassinato de Alexandre II, fato que lhe conferiu enorme 

satisfação, Nietcháiev morreu dentro da prisão. 

 

O Narodnaia Volia 

Em 1876, cinco anos após o julgamento de Nietcháiev, cinco anos após a 

Comuna de Paris, emerge a organização Terra e Liberdade (Zemlya i Volya), que se 

constituiu a partir do movimento narodnik após ter se enfraquecido com uma série de 

prisões que ocorreram em 1875. A organização tinha como principais demandas 
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políticas a transferência das terras aos camponeses, a defesa da autodeterminação de 

todos os povos do Império Russo e, principalmente, o fim imediato do regime 

czarista por meio da revolução. Terra e Liberdade foi uma organização composta 

fundamentalmente por estudantes e intelectuais, não uma organização de massa. Sua 

intenção, a partir dos princípios dos narodniks, era levar aos camponeses a prática da 

revolução. Em princípio, o terrorismo não fazia parte de suas ações, mas este foi 

gradativamente sendo incorporado diante da crescente repressão do governo, 

principalmente como resposta a prisões e ações contra-revolucionárias conduzidas 

por agentes da polícia. 

No momento em que se acreditava que o terrorismo perderia força — com o 

julgamento de Nietcháiev —, a Terra e Liberdade retomou a prática do terror, ao 

mesmo tempo em que reforçou as ações individuais de autodefesa diante da 

repressão da polícia czarista. Inicialmente, a organização recusou a prática do 

terrorismo como método de ação — diferente de Nietcháiev, que assumia 

abertamente o terrorismo —, mas posteriormente acabou por aceitar essa prática, 

mesmo que não abertamente. 

As principais ações eram direcionadas a agentes infiltrados, espiões da polícia e 

retaliações cometidas em resposta a abusos de poder por parte das forças repressivas.  

Mas apesar de não ser uma estratégia declarada, os anos de 1878-82 foram marcados 

por uma ascensão das atividades terroristas e por uma crescente profissionalização 

das organizações. Estas passaram a adotar uma divisão do trabalho, na qual nem 

todos se engajavam nas operações, mas desempenhavam outras funções de 

retaguarda, principalmente na coleta de informações – por meio de espionagem – ou 
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ainda alguns que se especializaram em funções técnicas, notadamente a manipulação 

de explosivos. 

Outra característica importante do terrorismo russo desse período foi sua 

capacidade de torná-lo uma atividade nobre diante das gerações seguintes (Pomper, 

1995: 79-80). Os integrantes dessas organizações conseguiram criar a imagem do 

"assassino virtuoso", que irá adquirir maior dimensão posteriormente com a ascensão 

do Narodnaia Volia. A idéia que dava sustentação a essas ações era a de que 

constituía o único jeito de enfrentar o regime czarista, não havendo outra opção. 

Assim como no terror jacobino, era considerada uma violência necessária, 

frequentemente vista como uma reação ao terror do Estado. Operava como um 

jacobinismo pelo avesso; em vez de lançar mão do terror pela preservação do Estado, 

o exercia em resposta a um terrorismo de Estado, objetivando a sua destruição. Neste 

sentido, aproximava-se da idéia de resistência e afirmava-se como um instrumento de 

um movimento mais amplo — a revolução socialista.  

Em 1879, a partir de uma cisão no movimento revolucionário russo, emerge o 

Narodnaia Volia (Vontade do Povo) — primeira organização no período pré-

revolucionário russo a adotar explicitamente práticas terroristas em sua estratégia de 

ação. A organização se constituiu a partir de uma divisão no grupo Terra e 

Liberdade, na qual o principal fator para a separação foi o lugar ocupado pelo 

terrorismo. Parte dos integrantes acreditava que o terrorismo não deveria ser um 

recurso utilizado pelo grupo, e que este deveria restringir-se às práticas de 

propaganda e mobilização. Com o fim do Terra e Liberdade, esse grupo criou o 

Chyornyi Peredel (Partilha Violenta ou Facção Negra), no qual destacavam-se 

Georgi Plekhanov e Vera Zasulich que, após 1881, iriam formar o grupo marxista 
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Emancipação do Trabalho (Osvobozhdeniye Truda). Outra parte do grupo integrante 

do Terra e Liberdade — que acreditava que o terror deveria ocupar um espaço 

central em sua estratégia de atuação — constituiu o Narodnaia Volia, que via o 

terrorismo e a desorganização desencadeados pela ação direta como elementos 

centrais de sua política de atuação. 

Com a emergência do Narodnaia Volia, o narodismo deslocou-se do campo 

para a cidade, conferindo maior visibilidade ao movimento, e possibilitando a 

aproximação de pessoas que compartilhavam dos princípios defendidos pelo grupo, 

incentivados pela atmosfera cultural das cidades em oposição ao isolamento do 

campo. E, mais importante, a sua atuação nas cidades tornava a detecção da atividade 

revolucionária mais difícil (Pomper, 1995: 82-83). 

O programa do Comitê Executivo do Narodnaia Volia, de 1879, resume seus 

objetivos políticos: "o terror deve ser utilizado contra as pessoas mais perigosas do 

governo; deve ser utilizado para eliminar espiões; deve ser invocado em retaliação às 

atrocidades cometidas pelo governo. O sucesso das ações terroristas irá demonstrar 

ao povo que o governo não é invencível, elevando sua moral, e instaurando o fervor 

revolucionário" (Idem).7 

O terrorismo empreendido pelo Narodnaia Volia era uma das diversas táticas 

revolucionárias utilizadas. Frequentemente, este não era aceito como uma atividade 

central, mas uma medida extrema necessária à causa revolucionária. A atuação 

política do grupo caracterizava-se principalmente pela propaganda e agitação 

política. As duas estratégias — de mobilização popular, por meio da propaganda, e 

                                                 
7 O Programa do Comitê Executivo do Narodnaia Volia foi publicado pela primeira vez no jornal 
Narodnaia Volia em 1º de janeiro de 1880. Cf. Pomper, 1995: 83. 
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de assassinatos, por meio do terrorismo — é o que conferiu relativo sucesso às ações 

do grupo. Não se objetivava a destruição do Estado, mas o fim do regime czarista e a 

instituição de um regime socialista por meio da convocação de uma assembléia 

constituinte. 

O ponto alto das ações do Narodnaia Volia foi o assassinato do czar Alexander 

II em 1881, depois de três tentativas mal sucedidas em anos anteriores, executadas 

por ações individuais. Segundo Joll (1964: 147-148), essa ação "deu novo ímpeto à 

idéia da revolução pelo crime político e incutiu novas esperanças em que o gesto 

auto-imolador de alguns jovens terroristas teria um efeito moral instantâneo". 

Os principais envolvidos com o atentado foram julgados e executados. Após o 

assassinato do czar, o Narodnaia Volia sofreu forte repressão do governo, tendo 27 

de seus integrantes executados e 342 aprisionados ou exilados em campos de 

trabalho forçado; enquanto outros 5.482 — de um total de 5.851, entre 1881 e 1894 

— receberam penas menos severas. Ao mesmo tempo em que o assassinato resultou 

na morte e aprisionamento de muitas lideranças do grupo, esse acontecimento 

também estimulou o engajamento de outros ao movimento, sustentando a sua 

atuação por mais de uma década. 

Em outubro de 1884, com a prisão de German Lopatin, integrante do comitê 

executivo, centenas de outros membros do grupo foram presos. Lopatin, apesar de 

ser considerado por seus companheiros um conspirador experiente e habilidoso, foi 

preso com uma lista completa com nomes e endereços de pessoas ligadas à 

organização, que levou à captura de dezenas de integrantes do grupo. Com isso, a 

atuação do Narodnaia Volia deslocou-se novamente para o sul do país, diminuindo a 
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centralidade das ações a partir do seu Comitê Executivo. Apesar disso, a reputação 

do grupo permaneceu alta em meio à população, mesmo diante do crescente espaço 

ocupado pelo marxismo e pela social-democracia. Apesar de nunca ter conseguido 

alcançar inteiramente seus objetivos de transformação política e social, o Narodnaia 

Volia foi um dos únicos grupos terroristas capaz de abalar o poder do czar. 

O declínio do Narodnaia Volia foi marcada por sucessivas tentativas de 

assassinar o czar Alexander III, o que levou à prisão um grande número de lideranças 

do grupo. Isso somado à fome que se alastrou no país entre os anos 1891 e 1892, 

resultou na dispersão do grupo e no fim da organização. O que, apesar de sua 

desarticulação, e ao contrário do que se poderia pensar, não significou o fim do 

terrorismo revolucionário na Rússia.  

O governo czarista, que se recusava a implementar qualquer tipo de reforma em 

direção a um regime constitucional, atuava como o combustível que mantinha acesa 

a chama dos grupos radicais. Essa situação incentivava um fluxo contínuo de jovens 

dispostos a aderir aos partidos radicais, que recebiam até mesmo o apoio 

circunstancial dos liberais e marxistas. Essa união, apesar das divergências de 

projetos políticos, só foi possível em oposição ao regime autocrático (Pomper, 1995: 

88). 

 

O Partido Socialista Revolucionário (SR) 

No início do século XX, o Partido Socialista Revolucionário (SR) retomou a 

tradição terrorista do extinto Narodnaia Volia por meio da Organização de Combate 
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do SR, dando continuidade à política de assassinatos de lideranças políticas. Nesse 

movimento, ganhava força a crença de que o campo seria o espaço por excelência 

para a realização imediata do socialismo. Ainda assim, mantendo-se a tradição do 

grupo que o precedeu, a maior parte das ações se desenvolvia nas cidades. Em 1905, 

foi aprovado o regime parlamentarista, o que fez com que o Comitê Central do SR 

suspendesse suas operações — já que esta era sua principal demanda política —, mas 

mantendo as unidades de combate na eventualidade de um refluxo na posição do 

governo. No entanto, no início de 1906 as atividades foram retomadas diante da 

dissolução dos soviets de São Petersburgo e Moscou, evidenciando ao SR que o 

terror ainda era necessário. 

Os assassinatos empreendidos pelo SR não se destacaram tanto pelo número, 

mas pelos alvos de seus atentados, em sua maioria provenientes do alto escalão do 

governo. Os assassinatos e as decorrentes repressões por parte do governo eram 

partes de um mesmo movimento que se alimentava. Os atentados geravam maior 

repressão, que por sua vez estimulavam o engajamento de novos jovens no 

movimento, garantindo, assim, a continuidade e a força da organização.  

A partir dessa onda de estudantes que passavam a se engajar em atividades 

terroristas, ligados diretamente ao SR ou atuando isoladamente, o estudante P. V. 

Karpovich, que havia sido expulso de sua instituição educacional, assassinou o 

ministro da educação, N. P. Bogolepov, em fevereiro de 1901. A partir de abril de 

1902, o SR liderou alguns assassinatos bem sucedidos como o do ministro de 

assuntos internos, D. S. Sipiagin, e, posteriormente, de seu sucessor, Von Plehve, em 

julho de 1904. 
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Assim como no período de predomínio do Narodnaia Volia, as ações do SR 

contaram com a intensa participação de judeus. Estimulados pelo anti-semitismo 

disseminado e pelos pogroms8, muitos judeus tiveram um papel central no terrorismo 

russo, tanto na sua concepção teórica, quando organizacional e técnica. Dentre os 

integrantes, pode-se destacar G. A. Gershuni, M. R. Gots e E. F. Azev, principais 

lideranças da Organização de Combate do SR., cujas ações neste período se 

distanciaram do comitê central do partido, adquirindo maior autonomia. 

As operações do SR foram gradualmente enfraquecendo devido à presença de 

agentes infiltrados da Okhrana no movimento. O protagonista desse jogo duplo foi E. 

F. Azev, que provocou dúvida sobre o seu real envolvimento com a Okhrana até o 

último momento, em sua morte natural em 1918. 

Azev, em seu jogo duplo, era ao mesmo tempo considerado a grande liderança 

do terrorismo russo no início do século e seu principal agente de desmobilização. 

Para manter sua posição, Azev foi cúmplice e protagonista de diversos assassinatos 

— principalmente o assassinato do ministro do interior Von Plehve —, mas ao 

mesmo tempo erodiu paulatinamente a capacidade de combate do SR. Sua atuação 

evidenciou a estratégia de combate da Okhrana de se infiltrar nos grupos para 

destruí-los a partir de dentro. Como resultado, o terrorismo organizado tornou-se 

inviável nesse período, devido à atuação da polícia secreta. "O estrago do 'entrismo' 

dos terroristas do Partido Socialista Revolucionário na polícia secreta (e vice-versa) 

foram enormes" (Nivat, 2006), a partir da confusão entre o terror e a repressão da 

polícia secreta. A descoberta de seu jogo duplo desgastou a legitimidade do SR e 

                                                 
8 Na Rússia do século XIX, os pogroms eram campanhas anti-semitas de extermínio de judeus, que 
tiveram início no começo do século em Odessa. 
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contribuiu para a desconstrução da imagem do terrorismo russo e o decorrente fim 

das atividades de combate do SR, que seriam retomadas no início da Revolução a 

partir da aliança dos setores de esquerda do partido com os bolchevistas. 

Esse processo, que marcou o declínio da Organização de Combate do SR, 

serviu aos bolchevistas, posteriormente, com a tomada do Estado pós-1917, para a 

construção de um comitê central do partido fechado e controlado. Lênin, que havia 

compreendido a exposição do SR às infiltrações de agentes do Estado, defendeu a 

construção de um órgão de comando forte e centralizado, menos exposto a 

influências externas. Ao mesmo tempo, dedicou-se à perseguição sistemática de 

organizações políticas rivais e proibiu a formação de facções dentro do partido. A 

concentração do poder levou a utilização, cada vez mais freqüente, do aparelho 

coercitivo do Estado com o objetivo de garantir a manutenção do poder por parte dos 

bolchevistas. 

A Revolução russa de 1917 não esteve apartada de uma outra revolução 

socialista no meio rural em curso na Ucrânia, liderada por Nestor Makhno e 

responsável por um movimento que teve início a partir da ocupação deste território 

pelos exércitos alemão e austríaco. Ficou conhecido como a makhnovitchina e 

transformou-se rapidamente numa das principais forças de resistência diante dos 

exércitos brancos e dos Estados estrangeiros, mobilizando camponeses para um 

movimento de resistência e difundindo princípios anarquistas de sociabilidade, ao 

marcar uma das mais importantes experiências de liberdade no interior do processo 

revolucionário russo. A força crescente do exército constituído por Makhno foi 

fundamental para conter a expansão do exército branco e logo ganhou 

reconhecimento pelo exército vermelho, que se viu obrigado a aproximar-se da 
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makhnovitchina. Apesar de nunca ter se submetido ao exército vermelho — sob o 

comando do Trotsky —, Makhno aliou-se a eles diante da ameaça dos exércitos de 

Denikine, em 1919, e Wrengel, em 1920, compondo um alinhamento com 

conseqüências sangrentas à makhnovitchina, que começaram a ser sentidas já em 

1920. 

“Em fins de novembro de 1920, o governo não hesitou em armar-lhes 

uma cilada. Os oficias do exército makhnovista da Crimeia, convidados a 

participar de um conselho militar, foram, logo que ali chegaram, encarcerados 

pela polícia política, a “Tcheca”, e sumariamente fuzilados. [...] A luta, cada 

vez mais desigual, entre “libertários” e “autoritários”, durou ainda nove meses. 

Por fim, Makhno teve de abandonar a partida, posto fora de combate por forças 

superiores em número e equipamento bélico” (Guérin, 1968: 108). 

Makhno, ao refletir sobre os episódios que marcaram o declínio da 

makhnovitchina pelo exército vermelho, afirmou: 

“Não podemos deixar de exprimir uma profunda dor moral pelo fato de, 

após dez anos, as idéias que encontraram sua expressão em Outubro serem 

achincalhadas por aqueles que, em seu nome, chegaram ao poder e dirigem a 

partir daí a Rússia. Nós exprimimos nossa solidariedade entristecida por todos 

aqueles que lutaram conosco pelo triunfo de Outubro, e que apodrecem 

atualmente nas prisões e nos campos de concentrações, cujos sofrimentos, sob a 

tortura e a fome, chegam até nós, e obrigam-nos a sentir, em vez de alegria pelo 

10º aniversário do grande Outubro, uma profunda aflição.”9 

                                                 
9 Nestor Makhno. “O grande outubro na Ucrânia” in Libertárias, número 1, 1997, p. 10. 



 97

Após seu retorno à Rússia, em 1920, Piotr Kropotkin, em carta endereçada a 

Lênin, afirmou — diante da tentativa de Lênin em atraí-lo ao bolchevismo: 

“Ainda que a ditadura de um partido constituísse um meio útil para 

combater o regime capitalista — o que duvido muito —, esta ditadura seria 

totalmente nociva para a construção de uma ordem socialista. [...] Se a situação 

se prolongar, a mesma palavra socialismo se converterá numa maldição, como 

ocorreu na França com a idéia igualitária durante os quarenta anos que 

seguiram ao governo dos jacobinos.”10 

Se a atuação de grupos como o Narodnaia Volia e o SR teve como resultado, 

não a derrubada do regime czarista, mas o seu endurecimento e o afastamento da 

possibilidade de reformas, deixou uma marca no movimento revolucionário russo de 

que o governo, sob nenhuma circunstância, estará livre das ações terroristas. Sejam 

elas dispersas ou centralizadas, a repressão e o autoritarismo do regime czarista 

constituíam uma fonte e um estímulo constante às ações de resistência que 

empregaram o terrorismo como elemento central em suas atuações. 

O terrorismo revolucionário que emergiu dos grupos organizados, após a 

derrocada da Organização de Combate do SR e o posterior julgamento, em 1922, de 

vinte e quatro dos seus líderes, teve um forte declínio e o terrorismo foi 

redimensionado nas mãos do regime comunista. Ao mesmo tempo em que pôs fim à 

herança do Narodnaia Volia, elevou a violência a novas formas de terrorismo de 

Estado, desconhecidas até então pela população russa. De modo análogo ao terror 

jacobino na Revolução Francesa, o terror bolchevista teve o objetivo de garantir sua 

posição no Estado diante de ameaça de outros grupos, principalmente os anarquistas 
                                                 
10 Piotr Kropotkin. “Carta de P. Kropotkin a V. Lênin” in Libertárias, número 1, 1997, p. 19. 
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e socialistas revolucionários. O terror que acompanhou o movimento de resistência 

ao Estado czarista — objetivando o fim da autocracia ou a própria destruição do 

Estado —, inverteu-se com o governo socialista no sentido da preservação ditatorial 

do Estado proletário. 

Se o terrorismo que antecedeu a ascensão bolchevista justificava-se pela 

necessidade da revolução, contra o Estado, nesse momento afirma a revolução em 

nome de outro Estado. A desorganização da sociedade que buscava Nietcháiev está 

redimensionada agora pelo socialismo autoritário defendido pelo comitê central do 

partido. 

Para Trotsky, havia necessidade de justificar teoricamente o terrorismo 

revolucionário, o que faz em sua obra, O anti-Kautsky, com o objetivo de refutar as 

teses de Kautsky acerca do terrorismo. Trotsky afirmava que: 

"A intimidação é o mais poderoso meio de ação política tanto na esfera 

internacional como no interior. A guerra, como a revolução, assenta na 

intimidação. Regra geral, uma guerra vitoriosa só extermina uma parte ínfima 

do exército vencido, mas desmoraliza os outros e quebra-lhes a vontade. A 

revolução age do mesmo modo: mata algumas pessoas e assusta mil" (Trotsky, 

1972: 91-92). 

A afirmação de Trotsky demonstra que no contexto revolucionário russo, as 

idéias de terrorismo, revolução e guerra eram colocadas no mesmo plano. A 

convicção na luta contra o poder despótico e a burguesia apontava para a realização 

futura do socialismo, o que conferia legitimidade às suas ações. Trotsky defende 

moralmente o direito de matar aquele que é responsável pela opressão, refutando 
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veementemente o argumento de Kautsky sobre o caráter sagrado da vida humana. 

Para Trotsky, 

"Se a vida humana é em geral inviolável e sagrada há que renunciar, pois, 

não só ao recurso ao terror, à guerra, mas também a revolução. Kautsky não se 

dá conta do significado contra-revolucionário do 'princípio' que tenta impor-

nos" (Idem: 98). 

O terrorismo defendido por Trotsky — o seu terrorismo vermelho — se 

manifesta como uma medida necessária à destruição da classe burguesa, um 

imperativo da revolução. A verdade moral do terrorismo vermelho se afirma diante 

do caráter reacionário do terrorismo branco que, segundo ele, só retarda um processo 

inevitável de ascensão do proletariado sobre a burguesia. O terror branco, ao mesmo 

tempo em que se opõe, legitima o terror vermelho. E este, durante o regime 

comunista, passa a ser exercido de cima para baixo, a partir do governo. A 

justificação de sua aplicação deriva em parte da noção defendida por Trotsky de que 

o governo comunista seria um governo revolucionário, por mais contraditório que 

isso possa parecer. 

Neste sentido, Camus nos recorda que "todas as revoluções modernas 

resultaram num fortalecimento do Estado. 1789 traz Napoleão; 1848, Napoleão II; 

1917, Stalin; os distúrbios italianos da década de 1920, Mussolini; a república de 

Weimar, Hitler" (1996: 208) 

 

* * * * *  
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O terrorismo anarquista de propaganda pela ação conseguiu deixar uma marca 

de insubordinação à autoridade do Estado. Foi capaz de demonstrar que a resistência 

ao Estado pode sempre emergir com o recurso do terror, mesmo quando os atores 

prescindem de uma estrutura organizada ou de recursos que possam fazer frente ao 

poder do Estado. A polícia secreta czarista foi capaz de desmantelar a organização de 

combate do SR com agentes infiltrados, mas nunca conseguiu calar a voz de jovens 

que se insurgiram contra a sociedade e o Estado. A revolta não pode ser contida. 

Segundo Camus, 

"O revolucionário é ao mesmo tempo um revoltado, ou então não é 

revolucionário, mas sim policial ou funcionário que se volta contra a revolta. 

Mas, se ele é revoltado, acaba por se insurgir contra a revolução. De tal modo 

que não há progresso de uma atitude à outra, mas simultaneidade e contradição 

sempre crescente. Todo revolucionário acaba como opressor ou herege" 

(Camus, 1996: 285). 

A Revolução Francesa e o movimento revolucionário na Rússia, desde os 

grupos terroristas do final do século XIX até a revolução de outubro, não foram 

capazes de produzir uma sociedade mais livre. O terrorismo emergiu a partir de um 

movimento que resultou na construção do Estado moderno. Esses processos 

conduziram sempre a um fortalecimento do Estado e da autoridade centralizada, seja 

ela absolutista ou comunista. O terrorismo acompanhou esse movimento, oscilando 

na sua direção, ora contra o Estado, ora a partir desse; e freqüentemente constituindo 

um duplo que ao mesmo tempo se anulava e se alimentava mutuamente. 
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Terrorismo contemporâneo  
 

Alianças entre Estados com o objetivo de conter insurreições internas podem 

ser localizadas em diversos momentos da história. Desde a década de 1970, 

tornaram-se cada vez mais minuciosas as justificativas e generalizadas as suspeitas 

de que o governo dos Estados Unidos lançou mão para invadir espaços sob a forma 

de intervenções em países onde grupos estariam ameaçando a soberania do Estado. 

Essas práticas se expressam, por exemplo, no apoio dos Estados Unidos a ditaduras 

na América Latina com o objetivo de conter a expansão dos movimentos sociais e 

mais tarde nas pressões pela democratização; na política anti-drogas que visa sofrear 

a atuação do narcotráfico e desdobra-se na luta contra as guerrilhas nacionais; ou 

ainda mais precisamente na guerra ao terror lançada a partir do acontecimento 11 de 

setembro de 2001. Essa dinâmica que se inicia dentro do território nacional, desde a 

Doutrina Monroe, no século XIX, transborda as fronteiras e implica confrontos ou 

subordinações de Estados. 

Essa relação entre ordem interna e ordem internacional está permeada pela 

noção de guerra civil. A prática da guerra de Estados é uma derivação posterior à 

guerra civil que, ao emergir modernamente, foi colocada na ilegalidade, como uma 

exceção. A guerra civil, segundo Enzensberger (2002: 9) é a "forma original de todos 

os conflitos". Antes da guerra contra o desconhecido, que emerge com a guerra de 

Estados, esta era travada entre aqueles que estavam próximos, entre aqueles que 

eram conhecidos. A partir daí, foi possível ao contratualismo inglês do século XVII 
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estabelecer uma conexão com a própria condição de guerra do estado de natureza e 

que passou a ser hegemônica nas teorias de relações internacionais, definindo-se 

como a condição de insegurança total ou incontrolável, de medo e de ameaça 

constante.  

O discurso das relações internacionais assumido aqui não parte de uma 

construção histórica derivada da soberania, da história do Poder, das relações entre 

os Estados e da idealização, ainda que realista, da guerra entre Estados em busca da 

paz perpétua, ao gosto das teorias de relações internacionais. Ele não se orienta pela 

lógica das declarações de guerra e tratados de paz, pois esta apenas preocupa-se com 

a continuidade do poder e da soberania, mas atenta principalmente para as 

descontinuidades, as rupturas, para aquilo que emerge do subterrâneo quando já era 

declarado morto. Em oposição à concepção da guerra como política prolongada por 

outros meios, como definiu Clausewitz (1996: 27), coloca-se a urgência em lidar 

com a noção foucaultiana de que a política moderna é a guerra continuada por outros 

meios (Foucault, 2000: 55). Essa inversão re-insere nas relações internacionais a 

noção da guerra cotidiana, de relações guerreiras que precedem à instauração do 

Estado. Essa guerra privada, contudo, é redimensionada pelo Estado que exige a sua 

anulação em nome da soberania. Passa a ser exigida, então, a paz interna, a 

equalização desses conflitos como garantia da unidade nacional, para que os Estados 

possam estabelecer as alianças externas. Este processo desencadeia outro, o do 

deslocamento do Estado-Nação, como local da paz interna para uma união entre 

Estados; contudo, isto não anula a primeira, mas a redimensiona por meio não só de 

alianças, mas de uma nova constituição que abarca Estados federados.  
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A guerra, na concepção das relações internacionais fundada na soberania, é um 

acontecimento exclusivamente internacional; e pretende a partir da guerra externa 

conter, inclusive, os conflitos no interior do Estado. Mas a guerra civil, os 

terrorismos, as insurgências emergem para afirmar que essa paz interna contínua é 

impossível de ser alcançada com o Estado e no Estado. Segundo Enzensberger, "a 

guerra civil não dura para sempre, mas ameaça começar continuamente, a todo 

instante" (2002: 65). 

A concepção de relações internacionais adotada nessa pesquisa aparta-se dessa 

noção fundada na continuidade da soberania para afirmar uma história política das 

relações internacionais. Neste sentido, preocupa-se com a construção e os efeitos dos 

discursos políticos no interior dos sistemas de poder. A própria noção do contrato 

social, conforme elaborada por Hobbes, é em si um discurso de poder. É construída a 

partir da separação entre um estado de natureza como estado de guerra e uma paz 

social permanente e possível instaurada pelo contrato e garantida pelo Estado, o 

corpo artificial análogo ao do indivíduo. A partir dessa concepção, o conflito e a 

iminência de conflito atravessam a relação entre os indivíduos no estado de natureza. 

Não há leis ou um poder superior que regule as suas relações, mas estas são 

mediadas pela força. Segundo a célebre afirmação de Hobbes: 

"Durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum capaz 

de os manter a todos em respeito, eles se encontram naquela condição a que se 

chama guerra; e uma guerra que é de todos os homens contra todos os homens" 

(Hobbes, 1997: 109). 
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Esse estado de natureza a que Hobbes se referia pode ser entendido como uma 

permanente guerra civil. É nesse contexto de guerra interna e alianças entre Estados 

que emerge certa compreensão do terrorismo, como um vetor de desequilíbrio dessa 

relação, apontando a contradição e a tensão entre as duas dimensões do Estado: 

segurança interna e guerra externa inevitável que exigem o fim da guerra civil para 

que seja possível guerrear em paz. Ou ainda, atualizando-se Hobbes no plano 

internacional, pela instauração de um Estado mundial, um contrato desmembrado, 

fazendo cessar a guerra entre Estados e realizando o ideal de Kant de paz perpétua, e 

fundindo o real e o ideal das relações internacionais. Enfim, no discurso estatista das 

relações internacionais, assim cessaria a guerra civil, assim cessaria o terrorismo.  

 

Imperialismos do universal 

Pierre Bourdieu (2003), em um de seus últimos ensaios, discute a emergência e 

o confronto do que chama de dois imperialismos do universal. Refere-se ao universal 

francês — que tem sua procedência na Revolução Francesa — e o universal 

promovido pelos Estados Unidos, fundado no mito da democracia. A Revolução 

Francesa, segundo sua análise, estabeleceu o modelo universal de qualquer 

revolução, a referência para qualquer revolução moderna. O seu poder e pretensão 

universalizantes estabeleceram as referências para as outras revoluções que a 

seguiram. Esse monopólio da revolução universal se desdobrou também em um 

monopólio no campo dos valores instaurados por ela — direitos humanos, 

humanidade e a própria noção de universalidade. 
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Assim como a Revolução Francesa foi um movimento interno que se 

universalizou, a cultura nacional francesa também seguiu a mesma pretensão 

universal.  A partir desse mito fundador da universalidade, a França atribuiu a si 

mesma uma responsabilidade de universalizar os seus valores. "Ser francês é sentir-

se no direito de universalizar seu interesse particular, esse interesse nacional que tem 

a particularidade de ser universal" (Bourdieu, 2003: 15-16). 

Esse direito universalizante, investido de um altruísmo libertador, construiu as 

bases para o colonialismo francês, como um dever de levar a outros espaços os seus 

princípios e valores. Em nome da liberdade e do esclarecimento, outros povos 

deveriam submeter-se à França se almejassem ter acesso ao universal — combinando 

o universal político absoluto da Revolução com o universal dos costumes. 

"A colonização francesa, frequentemente concebida como missão 

civilizadora e emancipadora, se caracteriza por uma extraordinária certeza de 

si, fundada na certeza de possuir a particularidade da universalidade (esquece-

se hoje em dia de que houve um colonialismo de esquerda, levado a conceber a 

anexação por assimilação como promoção libertadora para o universal)" (Idem: 

15). 

O outro imperialismo do universal é o dos Estados Unidos. Para a construção 

desse universal democrático, foi fundamental o seu reconhecimento pelo outro, o 

estrangeiro, construído por Alexis de Tocqueville sobre o mito da democracia na 

América. Tocqueville combinava ainda duas características essenciais, a de 

aristocrata e francês, tornando-o ideal para o coroamento da democracia como 

universal a partir de sua construção nos Estados Unidos. Bourdieu chama a atenção 
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para um aspecto central nesse universalismo, o de que o reconhecimento necessário 

para sua afirmação deve necessariamente vir de fora. A legitimidade do 

universalismo advém desse reconhecimento pelo outro, não podendo ser auto-

declarado como universal. A própria Revolução Francesa não se tornou o modelo do 

universal porque assim se declarou, mas porque os outros Estados a reconheceram 

como tal. 

O universalismo político estadunidense, ancorado em sua constituição e suas 

instituições democráticas, somou-se a uma segunda pretensão universalista — a 

cultural. Nesse âmbito, apesar de ter adquirido relativo reconhecimento, choca-se 

com a pretensão francesa detentora desse universal. Outro campo no qual essa 

disputa se desenvolve é o campo da ciência, no qual os Estados Unidos possuem uma 

vantagem significativa, medida, segundo Bourdieu, pelo número de prêmios Nobel 

que o país possui. Esse fato seria um indicador da parcela de participação do país no 

campo científico. O monopólio sobre o universal da ciência — discurso universal por 

excelência — fundamenta-se na universalidade da razão, numa racionalidade 

científica que se pretende universal. E junto com ela emerge a afirmação de uma 

moral igualmente universalizante, que tem sido um elemento fundamental na atuação 

dos Estados Unidos, notadamente na sua ação internacional. O princípio de se elevar 

o particular a um status de universal é o que caracteriza esse imperialismo, tanto no 

âmbito político, como no cultural. “A universalização dos interesses particulares é a 

estratégia de legitimação por excelência” (Ibidem: 18). 

Os valores e a moral particulares construídos pelos Estados Unidos, amparados 

numa pretensão universal nos campos político e cultural, são os elementos centrais 

que compõem a busca por sua legitimidade internacional. Seus interesses particulares 
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— por serem tomados como universais — necessitam ser aceito pelos demais países. 

Tal aceitação é o próprio reconhecimento do lugar que os Estados Unidos ocupam 

nas relações internacionais. Dessa maneira, o confronto entre imperialismos do 

universal não é uma disputa abstrata, travada apenas no campo das idéias, mas se 

traduz em uma guerra real. Bourdieu afirma que o progresso não pode ser alcançado 

a partir da universalização de uma cultura particular — "unificação por anexação" —, 

fruto da imposição de um modelo nacional dominante. Radicalmente distinto é o 

universalismo que visa à unificação no pluralismo a partir do reconhecimento mútuo 

entre diferentes culturas. O progresso na direção a uma cultura realmente universal, 

segundo ele, pode ser atingido somente por meio das lutas entre esses imperialismos 

do universal. 

No entanto, a unificação no pluralismo, a que se refere Bourdieu, é sempre 

realizada entre semelhantes. O pluralismo não admite a diferença que não seja 

uniformizável, e se impõe como assimilação do semelhante. Diante dos 

imperialismos francês e estadunidense, emerge contemporaneamente uma outra 

pretensão universal que se traduz no universal fundamentalista islâmico. Em 

oposição à matriz racional-legal, fundada na democracia e na ciência, se impõe uma 

outra verdade calcada na razão religiosa, mas que não prescinde sequer dos seculares 

saberes árabes. Diante do Estado universal iluminista, coloca-se o Estado islâmico 

universal, em que, racionalidades à parte, prepondera aspectos transcendentais, não 

mais filosóficos, mas teológicos. 

A religião, que na ética protestante ocidental estava subordinada à razão, com a 

globalização assume, a partir de uma ética ecumênica flexível, o espaço da 

convivência complementar. A separação entre o Estado e a Igreja, conforme 
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estabelecido a partir da República Francesa, está redimensionada como reforço 

mútuo na sociedade de controle, em que sobressai, dentre outros episódios, o papel 

central do Estado Vaticano na decomposição do Estado Socialista Soviético e 

correlato império. 

"Não choque de razão e religião, ao contrário dos franceses. A razão 

escolhe o caminho. A religião reforça o caminho escolhido. Os EUA são 

culturalmente uma nação moral, da esquerda à direita, em que razão e religião 

estão juntos" (Resende, 2006). 

Essa oposição entre os universais ocidental e islâmico, no entanto, não se 

desenha a partir das linhas formuladas por Samuel Huntington em seu choque de 

civilizações, construído como resposta à euforia liberal diante do alinhamento 

circunstancial das grandes potências no início da década de 1990. O conflito entre o 

ocidente e o islã, defendido por Huntington, pressupõe a existência de blocos 

identitários homogêneos, que considera como sendo fundamentalmente o ocidente e 

o islã.1 Ao contrário do que afirmou, não é uma condição inerente, fundada numa 

identidade, que define as linhas de conflito. O que está em disputa na oposição 

proposta por Huntington é a busca e a afirmação de dois universais de mesmo valor, 

mas com sinais trocados. Não há uma positividade intrínseca em um ou em outro, 

mas sim a afirmação de dois absolutos fundados na idéia do Estado universal. 

                                                 
1 Sobre esse debate, ver Huntington, 1993 e Said, 2001. O artigo "Clash of civilizations?" publicado 
por Huntington em 1993 foi estendido em um livro publicado em 1996 com o mesmo nome 
(publicado no Brasil como O choque de civilizações. (Objetiva, 1997). Apesar do livro ter introduzido 
algumas nuances e muitos dados adicionais, sua tese central permanece a mesma do artigo original 
publicado três anos antes, mais conciso e direto. O artigo de Edward Said foi publicado em 2001, 
quase uma década depois do artigo de Huntington, motivado pelos acontecimentos de 11 de setembro 
de 2001, que derem novo ímpeto às teses do choque de civilizações. 
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O terrorismo contemporâneo, entendido aqui como o acontecimento que teve 

como ponto de inflexão os atentados de 11 de setembro de 2001, se desenvolve não 

como um movimento que se opõe ao Estado — como o terror anarquista na segunda 

metade do século XIX — mas opera pela afirmação de um outro Estado. Essa 

mudança é fundamental para compreender esse movimento de internacionalização do 

terrorismo, que deixa de ter uma dimensão exclusivamente nacional, associada à 

construção e à abolição do Estado moderno, e redimensiona-se internacionalmente 

nesse confronto de universais. 

A emergência do terrorismo contemporâneo está ligada ao inicio das atividades 

da al-Qaeda, que marcaram um redimensionamento da noção de terrorismo 

internacional. Os primeiros atentados assumidos pela al-Qaeda ocorreram antes de 

2001, com ataques suicidas a bases estadunidenses na Arábia Saudita (1995 e 1996), 

às Embaixadas dos Estados Unidos no Quênia e Tanzânia (1998) e ao porta-aviões 

USS Cole no Iêmen (2000). No entanto, os atentados de 11 de setembro provocaram 

um rearranjo de forças, ao mesmo tempo inaugurando uma estratégia internacional 

de segurança conduzida pelos Estados Unidos e batizada de guerra ao terror. 

Ataques a bases estadunidenses ocorreram desde a década de 1980 a partir das ações 

de grupos como o Hezbollah no Oriente Médio. Esses ataques tinham uma relação 

direta com a presença dos Estados Unidos na região e seu apoio a Israel e estavam 

mais circunscritos a uma lógica de um conflito regional histórico.2 Por sua dimensão 

e pelo fato de ter sido um ataque em solo estadunidense, os ataques ao World Trade 

                                                 
2 Para uma relação detalhada dos atentados suicidas realizados entre 1980 e 2003, ver Pape, 2005: 253 
e ss, onde pode ser encontrado levantamento dos atentados informando a data, local, arma empregada, 
alvo e número de mortos.  



 110

Center e Pentágono são utilizados como referência para a emergência dessa noção de 

terrorismo internacional. 

O movimento que marca a passagem de um terrorismo associado à resistência 

diante do Estado nacional para o terrorismo internacional não é uma transição linear 

e contínua. Elementos do terrorismo nacionalista, manifesto dentro de um território 

delimitado, podem ainda ser verificados na atuação de grupos contemporâneos. As 

tentativas de explicação das motivações do terrorismo islâmico variam entre a 

afirmação de que há uma motivação religiosa-fundamentalista que mobiliza os 

terroristas e uma outra que afirma que os atentados estão vinculados principalmente a 

uma reação diante da presença militar dos Estados Unidos em países de maioria 

muçulmana, principalmente no Oriente Médio, Ásia Central e Sudeste Asiático.  

Robert Pape (2005: 102-125), a partir de uma pesquisa sobre os atentados 

suicidas promovidos pela al-Qaeda desde a década de 1980, afirma que o principal 

fator que motivou tais ações é a presença militar dos Estados Unidos na região do 

Oriente Médio. Para chegar a essa conclusão, Pape parte de uma análise quantitativa 

dos atentados, localizando a origem de cada terrorista envolvido. A pesquisa 

classifica esses países a partir de dois critérios: presença militar estadunidense e país 

muçulmano com população fundamentalista islâmica. Ao analisar a procedência de 

cada terrorista a partir desse critério, Pape conclui que a probabilidade de um 

terrorista ligado a al-Qaeda ser proveniente de um país fundamentalista islâmico é 

duas vezes maior do que de um país islâmico não-fundamentalista (ou com pequena 

população fundamentalista). De outro lado, a probabilidade desse terrorista ser 

proveniente de um país com presença militar dos Estados Unidos é dez vezes maior 

do que de outros países muçulmanos. O argumento de Pape é de que o fator religioso 
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contribui para, mas não é determinante para explicar o engajamento de muçulmanos 

no terrorismo suicida. 

Jessica Stern (2003: 281-196), ao analisar o terrorismo islâmico a partir de uma 

série de entrevistas com terroristas, não exclusivamente muçulmanos, mas também 

judeus, cristãos e hindus3, realizadas no Paquistão, Afeganistão e Oriente Médio, 

indica que as causas do terrorismo estão vinculadas principalmente a fatores como 

exclusão, pobreza, humilhação e, principalmente, por uma afirmação moral do 

fundamentalismo islâmico diante do secularismo ocidental. A razão dessa 

humilhação seria a imposição da cultura ocidental e instituições seculares sobre 

outros povos. Segundo Stern, o terrorismo encontra frequentemente a justificativa de 

que suas ações têm o intuito de “limpar” o mundo de impurezas, da injustiça, de 

torná-lo um lugar melhor. Os terroristas estariam atendendo a um chamado 

“superior” que os elevaria espiritualmente.  

"O terrorismo que enfrentamos hoje não é apenas uma resposta a disputas 

políticas, como era comum nos anos 1960 e 1970, e que pode, em princípio, ser 

remediável. É uma resposta ao vazio deixado por Deus na cultura moderna" 

(Stern, 2003: 283). 

Apesar das análises dos dois autores seguirem percursos distintos para a 

explicação do terrorismo, elas são similares naquilo que as motivam. Ambos estão 

preocupados em explicar as causas do terrorismo religioso com o objetivo de definir 

qual a melhor maneira de combatê-lo. Neste campo situa-se a grande maioria dos 
                                                 
3 Apesar da pesquisa realizada incluir também grupos extremistas cristãos, judeus e hindus, Stern 
enfatiza o terrorismo islâmico pela sua relevância e pela susceptibilidade de grupos fundamentalistas 
islâmicos ao terrorismo. Dentre os grupos não-muçulmanos mencionados estão o Tamil Tigers (Índia 
e Sri Lanka), Gush Emunin [Bloco dos Fiéis] e Jewish Underground (Israel) e The Covenant, the 
Sword and the Arm of the Lord [O Pacto, a Espada e o Braço de Deus] (Estados Unidos). 
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estudos sobre o tema, que, após 2001, tiveram um crescimento exponencial. Esse 

discurso é construído a partir de um "nós" que precisa entender como e porque atuam 

os terroristas ("eles"), no intuito de formular a melhor estratégia de segurança que 

seja capaz de nos proteger. O terrorismo e o protagonismo contemporâneo do 

fundamentalismo islâmico na prática do terror só podem ser entendidos como vetores 

no campo das lutas políticas, mas não reduzidos a uma análise "quantitativa" ou a 

uma interpretação moral dos acontecimentos. 

A moral que é atribuída aos terroristas islâmicos como uma das motivações de 

suas ações é o que fundamenta também a lógica da luta contra o terrorismo. Assim 

como os grupos terroristas dividem o mundo a partir de uma dicotomia entre o bem e 

o mal (ou fiéis e infiéis), a guerra ao terror opera também por essa mesma oposição, 

que afirma uma moral democrática e secular como verdadeira diante de todas as 

demais.  

 

Estado e terror 

O terrorismo, que tem como referência a sua emergência na Revolução 

Francesa, é um acontecimento próprio do Estado-Nação. Seja na sua expressão 

burguesa pelos jacobinos ou na restauração aristocrática, o terrorismo se constrói em 

torno da afirmação ou contestação do Estado, não sendo uma prática estranha e 

externa a ele, mas, pelo contrário, operando por dentro desse duplo entre sua 

contestação e afirmação. O terrorismo revolucionário, nacionalista ou o contra-terror 

estão, assim, inseridos nessa lógica, nesse conflito entre o Estado e os movimentos 

internos de contestação. 
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A prática do terror não pode ser localizada em um lugar fixo. O terrorismo não 

é a arma dos fracos, como querem alguns, ou a arma dos fortes, como outros insistem 

em afirmar.4 O terrorismo emerge dessa tensão entre conservação, restauração e 

transformação, seja a partir do Estado ou contra o Estado para reformá-lo ou aboli-lo. 

O terrorismo é uma prática que não se resumo a estar associado a uma reação, como 

resposta a uma violência anterior; ele também é ativo. Contudo, é de sua faceta 

reativa que deriva a noção de contra-terror, ou terror branco, que seria, supostamente, 

o terrorismo conduzido pelos Estados em resposta a um outro terrorismo, sendo este 

último, o outro, ilegal. 

Não é apenas no século XXI com a emergência de um terrorismo propriamente 

internacional que ele se torna um problema de relações internacionais, ainda que a 

ciência das relações internacionais o subestimasse. O terrorismo sempre esteve 

presente nas relações internacionais. Mesmo quando se expressa como um 

acontecimento nacional, sem uma ligação explícita com elementos externos, o 

terrorismo permanece sendo uma problematização que não se restringe a um único 

Estado, pois qualquer distúrbio interno apresenta um risco para as alianças que um 

Estado estabelece com outros. Para que as alianças — ou as guerras, seu equivalente 

oposto — possam ser firmadas é necessária a paz civil. Este momento, em que se 

realiza o redimensionamento do Estado-Nação em uniões de Estado, em federações 

centralizadoras, mais explícito ainda fica não haver conflito interno que não atinja as 

relações internacionais. Isso não ocorre apenas quando há o cruzamento de 

fronteiras, quando o conflito se espalha pelo território. As fronteiras não são os 

                                                 
4 De um lado, Martha Crenshaw (2003) afirma que o terrorismo é a arma dos fracos, localizando o 
terrorismo em grupos sub-estatais. De outro, Noam Chomsky defende que o terrorismo é a arma dos 
fortes, argumento sustentado pela perspectiva de que os Estados, e mais especificamente os Estados 
Unidos, são na realidade os grandes terroristas (Chomsky, 2001: 43). 
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únicos limites, já que essas se encontram reterritorializadas em outros espaços. Desta 

maneira, os conflitos já emergem como um problema internacional e exigem, assim, 

que o seu combate também seja feito em qualquer lugar onde se manifeste. Quase 

todos os conflitos, onde quer que ocorram, são uma ameaça potencial a um Estado, e 

isso acaba revelando um estranho traço dos Estados na atualidade, marcado pela 

ampliação constante dos dispositivos de exceção. 

Nas suas procedências mais antigas, com os sicarii no primeiro século da era 

cristã, essa prática envolvia um conflito delimitado entre a ocupação romana de 

Jerusalém e a resistência judaica que se opunha a essa ocupação. A relação entre os 

Estados modernos já estabelece nova procedência: diante da insurreição interna 

verifica-se a emergência de um movimento de alianças entre Estados que, durante a 

Revolução Francesa, manifestou-se na tentativa de restaurar o poder da monarquia. 

Quando os jacobinos se instalaram no comando do governo durante a fase do terror 

da Revolução Francesa, a aristocracia imediatamente se lançou ao exterior em busca 

de uma articulação de forças com outros Estados — inimigos de outrora e aliados 

circunstanciais de então — para iniciar uma luta pela restauração. Constituiu-se uma 

aliança entre Estados para garantir a sobrevivência da monarquia, considerando que 

o fim da monarquia na França logo teria repercussão nas outras nações européias. 

Essa articulação visava neutralizar o movimento revolucionário que estava em curso 

e garantir a soberania do rei. Pouco tempo depois se percebeu que já era tarde. O rei 

tinha perdido a cabeça, mas o discurso do Estado tinha adquirido novos argumentos, 

da mesma maneira que a revolução contemporânea estabelecia a legitimidade do 

terror com base na realização da justiça. 
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A construção da imagem do terrorista monstruoso está menos ligada a suas 

ações do que a uma percepção moral daquele que se insurge contra o Estado. O terror 

dirigido ao Estado está associado ao monstro, enquanto o terror promovido por ele é 

frequentemente vinculado a um contra-terror, e por isso se afirma como legítimo.  

Esse monstro revolucionário que rompe o contrato social a partir de baixo e 

incorpora a imagem do perigoso, encontra uma continuidade na figura de Osama bin 

Laden. O terrorismo é reconhecido como o discurso monstruoso a ser combatido, 

atravessado por uma moral que identifica o terrorista como o monstro 

contemporâneo. Esse monstro não é mais a ameaça que vem de dentro, a partir do 

próprio corpo social, mas de fora; é o estrangeiro monstruoso, quase invisível, um 

vírus. Ele é mais um outro diante do qual a sociedade precisa se proteger. E esse 

monstro está agora atravessado também pela religião, pela defesa incondicional de 

uma outra moral religiosa, um outro mouro e como mouro, quase preto, um atentado 

simultâneo ao discurso de verdade dominante fundado no relativismo cultural e no 

politicamente correto. O rompimento do contrato deixa de se dar no interior de um 

Estado, mas ameaça a tentativa de contrato a ser firmado pelos Estados em âmbito 

internacional. Sua ilegalidade (criminoso), a partir do direito internacional, associa-

se ao rompimento da moral democrática iluminista, afirmando uma outra moral, ao 

mesmo tempo religiosa universalizante, anti-iluminista e pós-iluminismo. 

A relação entre o crime e o castigo, apesar da transformação que ocorreu a 

partir do século XVIII, repercute atualmente na guerra travada contra o terrorismo. 

Se analisarmos os atentados de 11 de setembro de 2001, é possível afirmar que se 

tratou de um crime monstruoso, nos termos colocados por Foucault, que afirma que 

"o monstro é o que combina o impossível com o proibido" (Ibidem: 70). Os 
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atentados contra o World Trade Center em Nova York e ao Pentágono em 

Washington D.C. não poderiam reunir de forma mais direta essas duas dimensões — 

o impossível e o proibido. A resposta a essa violência cometida contra, 

respectivamente, a sociedade e o Estado dos Estados Unidos, não poderia — a partir 

da própria lógica desse conflito — manifestar-se por uma medida. Diante dessa 

monstruosidade imediatamente identificada se tornava imperativa uma resposta que 

fosse a um só tempo exemplar e vingativa. Ela precisaria afirmar o poder do 

soberano — dos Estados Unidos ou de sua coalizão — como celebração de sua força. 

Não bastava uma destruição correspondente empreendida ao inimigo, mas o que se 

impôs foi uma guerra ao terrorismo onde quer que ele se manifeste. E mais do que 

isso, tornou-se uma guerra em que todos são obrigados a tomar parte. O ataque aos 

Estados Unidos tornou-se um problema de todos, que contou com a excessiva 

comunicação de notícias e com depoimentos, debates e entrevistas com especialistas 

veiculados pela mídia (escrita e televisiva). 

Há uma idéia de redenção associada à revolução e que também reaparece na 

ação auto-intitulada revolucionária de Osama bin Laden. Mas agora passa a ser uma 

revolução que se desenvolve pelo avesso da revolução socialista. Está em jogo uma 

revolução pelo alto, a partir da afirmação dogmática de uma verdade religiosa e da 

instauração de um Estado islâmico universal. Enfim, se ambos constroem sua 

revolução contra um aparelho de dominação a ser reformado e, no mesmo sentido, 

ambos objetivam a constituição de uma outra forma de organização estatal, tendo 

como oposição certo modelo de organização capitalista, a revolução em curso no 

momento não se faz mais pelo exercício limite da razão em busca da igualdade, mas 

pela afirmação das desigualdades nacionais pacificadas, mas uma vez, pela religião. 
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Estamos mais uma vez no reverso dos efeitos da Revolução Francesa em que se 

combinam razão e religião na conservação da ordem. 

 

Al-Qaeda 

O final da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria ampliaram os 

espaços de enfrentamento entre os blocos socialista e capitalista. O palco dos 

conflitos que dominaram as relações internacionais deixou de ser predominantemente 

a Europa, passando a se desenvolver em outras regiões, como a Ásia central e o 

sudeste asiático. Os conflitos regionais passaram a estar inseridos no confronto 

instaurado pela Guerra Fria e a luta pelas áreas de influência na Ásia 

internacionalizou conflitos que possuíam uma dimensão marcadamente regional. 

O projeto socialista, que já havia se iniciado a partir da Revolução Russa, 

apontava para uma internacionalização, concretizada nas experiências socialistas de 

países na América Central e Caribe e sudeste asiático. Essa internacionalização, que 

assumiu novos contornos após 1945, teve como efeito eclosões de diversos conflitos 

locais, instrumentalizados pelo confronto entre as duas coalizões. No entanto, a 

lógica de evitar o confronto direto entre os Estados Unidos e a União Soviética abriu 

espaço para o emprego de outras estratégias de combate, que se baseavam 

principalmente na exploração e mobilização de recursos locais, frequentemente 

grupos rivais envolvidos em disputas políticas internas. O movimento de 

internacionalização do socialismo foi acompanhado por um outro movimento que 

internacionalizou a prática do terror como resistência à expansão soviética. Essa 
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resistência alcançou uma série de desdobramentos, sendo que um deles criou o 

espaço para a emergência da al-Qaeda, concretizada algumas décadas depois. 

Essas estratégias não foram exclusividade dos Estados Unidos ou da União 

Soviética, mas outros países também se viram envolvidos em conflitos que eram ao 

mesmo tempo desdobramentos do colonialismo europeu e disputas estratégicas no 

contexto da oposição capitalismo/socialismo. Pouco tempo após o término da 

Segunda Guerra Mundial, a França se envolveu em uma guerra na Indochina com o 

objetivo de proteger suas colônias — Vietnã, Laos e Camboja — da expansão 

soviética. Em resposta ao envio de tropas francesas à região, a União Soviética 

ajudou a impulsionar a guerra de guerrilha, fomentando milícias locais a expulsarem 

os franceses. Diante dessa ofensiva, a França logo percebeu que não teria condições 

de enfrentar esses grupos armados dentro da selva e recorreram a uma outra 

estratégia: iniciaram o treinamento de grupos locais, minorias religiosas e piratas que 

atuavam na região de Saigon, para a luta de guerrilha. Esses bandos, que ficaram 

conhecidos como maquis, organizaram-se em grupos de cerca de 3.000 homens com 

o objetivo de combater as milícias comunistas. E mais uma vez, ambos os grupos 

utilizavam táticas que envolviam o emprego do terror — ataques a aldeias e 

vilarejos, assassinato de chefes tribais e outros que fossem identificados como 

opositores (Napoleoni, 2004: 14-16). 

Com a crescente oposição à guerra dentro da França, o Estado passou a ter 

dificuldade de financiar esses grupos locais a partir de seus próprios recursos e 

precisou recorrer a outras fontes de financiamento. A França montou, assim, uma 

estratégia que ficou conhecida como Operação X — conduzida pelo Service de 

Documentation Extérieure et du Contre-Espionage (SDECE) —, que consistia na 
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compra de toda a produção de ópio do Laos e a sua venda a grupos que refinariam a 

droga para, posteriormente, exportá-la aos mercados europeu e norte-americano. 

Com os recursos arrecadados, a França financiou a atuação dos maquis. A operação 

X, apesar de ser secreta, era de conhecimento dos Estados Unidos na época, que 

optou por ignorar a informação por se tratar de uma questão que envolvia um 

"governo amigo" (Idem), relativizando sua conduta intransigente no âmbito 

internacional relativo à proibição de produção e consumo de drogas ilícitas. 

Essa prática, que ficou conhecida como contra-insurgência, utilizou-se 

amplamente do terror — ou daquilo que passou a ser chamado de guerra não-

convencional — para a condução de suas operações, realizadas por meio de grupos 

especialmente treinados em táticas de guerrilha e que tinham o objetivo de treinar 

grupos locais para esse tipo de enfrentamento. Essa estratégia foi empregada tanto 

pelos Estados Unidos — no Vietnã, Colômbia, América Central — quanto pela 

União Soviética — principalmente no Afeganistão. O comércio de drogas e armas foi 

amplamente utilizado para sustentar essas operações em diversas situações, como no 

notório caso Irã-Contras na década de 1980. Da mesma maneira, esse comércio viria 

a ser o alvo de intervenções futuras. 

A utilização do terror pelos Estados não é recente e se expressa de múltiplas 

maneiras. No contexto da Guerra Fria, a ação de forças especiais ligadas ao exército 

e a atuação das agências de inteligência fomentaram e instrumentalizaram grupos 

para a prática do terror dentro da disputa geopolítica que era travada entre as duas 

super-potências. O terrorismo contra o Estado na Rússia, no final do século XIX, e o 

correlato terror a partir do Estado com o governo bolchevista estão, nesse contexto, 

redimensionados em um terror que se manifesta em outros espaços. Não está mais 
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restrito ao Estado nacional — ao território — e difere-se do terrorismo de caráter 

nacionalista, ligado a lutas de libertação diante da opressão de um Estado. O terror 

promovido por esses grupos deixa de estar vinculado à figura do terrorista, conforme 

construída na Rússia, do individuo movido por uma convicção política de oposição 

ao Estado na França e na Itália, e assume a forma de uma estratégia de combate. 

A contra-insurgência se manifesta contra um outro elemento — esse sim, 

considerado terrorista — como uma reação à ameaça dos interesses de um Estado. 

Essa forma de utilização do terror, freqüente entre os anos 1960 e 1980, foi 

redimensionada atualmente na expressão que se consolidou como state sponsored 

terrorism5 [terrorismo patrocinado pelo Estado]. Essa noção é contemporaneamente 

aplicada aos Estados considerados apoiadores do terrorismo (os mesmo que 

compõem o eixo do mal, conforme formulação do presidente Bush6), designando o 

terrorismo que é sustentado por algum Estado, apesar de não conduzido diretamente 

por ele. Essa noção não se confunde com o terrorismo de Estado, que designa ações 

diretas estatais que utilizam o terror.7 A ameaça do comunismo, nesse contexto, era o 

pano de fundo que criava as condições para a utilização do terror. Esse era o mal 

maior a ser combatido, diante do qual o emprego do terror poderia ser justificado. O 

terror patrocinado pelos Estados, ao contrário da percepção atual, não é uma criação 

de Estados que se opõem ao ocidente, mas tem sua emergência em outros terrores. 
                                                 
5 Os países considerados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos "patrocinadores do 
terrorismo" são, atualmente, Cuba, Irã, Líbia, Coréia do Norte, Sudão e Síria. O Iraque, após a 
"transição para a democracia em outubro de 2004", foi retirado da lista. (Country Reports on 
Terrorism 2004. US Department of State, April 2005). 
6 Ver discurso do Presidente Bush durante a sessão conjunta do Congresso (State of the Union 
Address) em 29 de janeiro de 2002. Disponível em <http://www.whitehouse.gov/news/releases/ 
2002/01/20020129-11.html#>. Acesso em 21 de setembro de 2005. 
7 Contemporaneamente, a noção terrorismo de Estado tem sido utilizada para designar a ação dos 
Estados Unidos (e outros) por meio de suas "intervenções" militares, enquanto state sponsored 
terrorism, faz referência aos Estados que supostamente apóiam grupos terroristas que se opõem aos 
Estados Unidos. 
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O movimento de contenção da expansão soviética encontrou no confronto que 

se desenvolveu no Afeganistão um de seus pontos críticos, principalmente pelos 

interesses e o volume de recursos envolvidos. Em 1981, com o início do governo 

Ronald Reagan, a CIA (Agência de Inteligência dos Estados Unidos) iniciou uma 

estratégia de financiamento e treinamento de milícias islâmicas afegãs para combater 

o exército soviético, que começou no governo de Jimmy Carter, futuro Nobel da paz, 

mas intensificou-se a partir de 1981. Essa operação, concebida e coordenada por 

James Casey, então diretor da CIA, criou uma rota de escoamento de recursos que 

passava pelo Paquistão até chegar aos destinatários finais nas montanhas do 

Afeganistão. Para isso, contou com os serviços da ISI (Inter-Services Intelligence, 

agência de inteligência paquistanesa) como intermediária, já que os Estados Unidos 

se esforçaram ao máximo para não estabelecer relação direta com os mujahedin — 

grupos dispersos compostos por muçulmanos que viram nessa guerra uma 

oportunidade de aumentar seu poder na região.  

A ISI coordenava toda a ação de remessa de armamentos, suprimentos e 

dinheiro para os mujahedin, que eram comprados com dinheiro da CIA de outros 

países aliados da região. Além dos Estados Unidos, a Arábia Saudita também 

investiu maciçamente no aparelhamento dos mujahedin. Essa foi uma empreitada que 

reuniu somas monumentais de recursos e mobilizou a economia regional que cresceu 

graças à guerra sustentada, principalmente, pelos Estados Unidos e União Soviética. 

Os recursos drenados para a guerra eram destinados desde os armamentos até o 

transporte, o alojamento e os salários dos mujahedin. O custo anual estimado do 

financiamento dos mujahedin ultrapassava os 5 bilhões de dólares (Ibidem: 109).  

Com esse montante de recursos, a guerra interessava a muita gente, desde pequenas 
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gangs locais até Estados como Egito, Turquia e China que vendiam armamentos às 

milícias. Para viabilizar esse fluxo de recursos, a CIA precisou contar também com 

instituições financeiras; para isso, foi utilizado o BCCI (Bank of Credit and 

Commerce International), banco fundado em 1972 por um empresário paquistanês e 

controlado por capital predominantemente saudita. 

A economia da guerra crescia progressivamente e passou a demandar novas 

fontes de financiamento. Com isso, os tentadores cultivos de papoula na Ásia central 

começaram a atrair os interesses da CIA, por intermédio da ISI. Os investimentos 

realizados fizeram a produção do ópio crescer e a introdução de novas técnicas de 

refino para a produção de heroína transformaram a economia agrária do Afeganistão 

no maior fornecedor de heroína do mundo, respondendo por 60 por cento do 

mercado consumidor de drogas nos Estados Unidos, gerando um lucro estimado 

entre 100 e 200 bilhões de dólares (Ibidem: 112). A rota comercial clandestina aberta 

pela transferência de recursos para o Afeganistão e para o escoamento de heroína 

também beneficiou outros fluxos de produtos que passaram a ser contrabandeado 

para o Afeganistão. A manutenção dessa imensa estrutura clandestina de guerra tinha 

altos custos com intermediários, que passaram a drenar a maior parte dos recursos, 

restringindo o montante que chegava até os mujahedin. Com a escassez de recursos 

que obtinham, os mujahedin passaram a depender de doações voluntárias de 

indivíduos e organizações árabes que sustentaram a ação dos grupos até o final da 

guerra. 

A participação oculta da CIA no financiamento de toda a operação por meio da 

ISI — que coordenou toda a logística de guerra e o treinamento dos mujahedin — foi 
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extremamente eficaz e até mesmo as próprias milícias locais desconheciam o 

envolvimento da agência estadunidense. 

"Escondida atrás da ISI, a CIA foi bem sucedida em evitar qualquer 

contato direto com os combatentes. [...] O seu treinamento foi conduzido pela 

ISI em campos militares espalhados pela região. Cerca de 80.000 pessoas 

foram treinadas nesses campos durante a guerra. Quando os muçulmanos 

descobriram, após o final da guerra, que os Estados Unidos haviam manipulado 

a Jihad anti-Soviética, eles se sentiram humilhados. Esse sentimento contribuiu 

significativamente para o ódio nutrido por grupos islâmicos armados em 

relação aos Estados Unidos" (Ibidem: 115). 

Dentre os muitos beneficiários dessa campanha, estava um saudita, proveniente 

de uma família rica do ramo da construção civil, que se engajou na operação de 

mobilização de recursos para sustentar a atuação dos mujahedin, a partir de uma 

organização constituída com esse propósito chamada Maktab al-Khadamat. O 

responsável por essa organização era Osama bin Laden, que foi re-descoberto pelos 

Estados Unidos — e por grande parte do mundo — em um contexto muito diferente 

a partir de 11 de setembro de 2001. 

A noção de que os atentados de 11 de setembro marcaram o surgimento de 

novas forças que se opõem ao ocidente é um equívoco, considerando que essas 

forças já estavam presentes muito tempo antes. Ao contrário da emergência de novas 

forças, o processo que levou aos acontecimentos de 11 de setembro marcou um 

redimensionamento de forças que já eram conhecidas. 
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A trajetória de Osama bin Laden precisa ser entendida no âmbito da expansão 

do islã.  Na realidade, de uma interpretação particular do islã a partir do Oriente 

Médio, e, principalmente, a partir do lugar ocupado pela Arábia Saudita na política e 

economia regionais, que possui uma importância estratégia singular no Oriente 

Médio por diversas razões. Na Arábia Saudita estão localizadas as duas cidades 

sagradas mais importantes para o islã — Meca e Medina — onde ocorreram os 

principais eventos na vida de Maomé (Jerusalém vem depois). Ao mesmo tempo, a 

Arábia Saudita é a maior produtora e exportadora de petróleo do mundo e detentora 

das maiores reservas.8 A sua posição torna-se ainda mais sensível pela relação de 

"amizade" que nutre com os Estados Unidos. Essa combinação da relação próxima 

com os Estados Unidos — que possuem bases militares em território saudita — com 

o fato de ser o maior santuário do islã é um fator relevante para compreender a, assim 

chamada, jihad moderna que foi lançada contra o ocidente. 

Entre os anos 1920 e 1930 a família Saud (House of Saud) conseguiu unificar o 

país com o apoio de líderes religiosos da península arábica que defendiam uma 

interpretação particular do islã — o wahabismo.9 

"Um dos pilares sobre os quais o poder do rei está assentado é a 

'propagação do wahabismo islâmico dentro da Arábia Saudita e para o resto do 

                                                 
8 Segundo o relatório de 2004 da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), a Arábia 
Saudita detém aproximadamente 23% das reservas comprovadas de petróleo do mundo. O Oriente 
Médio responde por cerca de 65% do total. 
9 Wahabismo é a corrente islâmica dominante na Arábia Saudita, concebida a partir de Muhammad 
bin Abdul Wahhab, clérigo do século XVIII que se aproximou da família Saud quando esta se 
estabeleceu na península arábica. Muitos sauditas rejeitam o wahabismo por acreditar que as idéias 
defendidas por este são as próprias idéias do islã e, portanto, prescinde de outras qualificações. Bin 
Laden segue uma outra corrente do islã chamada salafismo, que defende a restauração de princípios 
do islã conforme defendido por seus primeiros seguidores, ligados principalmente a rituais e costumes 
individuais.  
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mundo'. Contemporaneamente, o objetivo do wahabismo é remodelar o islã a 

partir de seus princípios fundamentais" (Ibidem: 173). 

A família real saudita estava situada na ambigüidade entre sua relação 

privilegiada com os Estados Unidos e as pressões que vinham da Ulema — o 

conselho de intelectuais islâmicos, maior autoridade religiosa do país — para a 

expansão do wahabismo. 

Osama bin Laden, quando jovem, estudou em uma escola de elite (Al Thagher) 

em Jiddah, considerada de orientação mais secular. A partir de relatos de seus 

colegas10, bin Laden era um aluno comum, que chamava mais atenção pela sua altura 

do que por qualquer outra qualidade. Acredita-se que bin Laden viajou algumas 

vezes ao exterior, inclusive para os Estados Unidos, em 1978, para tratamento 

médico de um problema no olho. Não há registros de sua entrada nos Estados 

Unidos, mas isso pode ser atribuído à eliminação de registros antigos da imigração. 

Ainda em Al Thagher, bin Laden passou a se envolver em um grupo de estudos, 

coordenado por um professor sírio, que defendia a restauração da lei islâmica pura 

no Oriente Médio. Não se sabe ao certo se esse professor era integrante do Muslim 

Brotherhood ou apenas seguia os princípios fundamentalistas promovidos por essa 

organização.11 

A emergência da al-Qaeda está ligada aos esforços de apoio aos mujahedin e, 

posteriormente, ao apoio ao governo Taliban, que assumiu o poder após a guerra que 
                                                 
10 Sobre a infância de bin Laden a partir de um relato feito por Steve Coll, jornalista e editor do The 
Washington Post, que visitou a escola em que estudava e entrevistou seus colegas, ver Coll, 2005. 
11 O Muslim Brotherhood é uma organização fundada em 1928 no Egito que defende princípios 
fundamentalistas do Islã. Um dos principais integrantes da al-Qaeda, Dr. Ayman al-Zawahiri, médico 
egípcio considerado o segundo no comando depois de bin Laden, é também integrante do Muslim 
Brotherhood. Zawahiri trabalhou no suporte aos mujahedin no Afeganistão e encontrou-se com bin 
Laden durante seu exílio no Sudão. 
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eclodiu no Afeganistão com o término da resistência diante dos soviéticos. Após 

nove anos de guerra, a União Soviética retirou-se do Afeganistão, em 1989, dando 

início a uma guerra civil que durou até 1996, com a ascensão do Taliban ao governo 

afegão, fundando o Emirado Islâmico do Afeganistão.  

Os mujahedin, quando os recursos cessaram e a guerra terminou, iniciaram uma 

longa guerra civil. A unidade que havia entre eles era unicamente assegurada pelos 

recursos externos que eram transferidos. Quando esse movimento se encerrou, não 

havia qualquer estrutura política que se sustentasse e os grupos se enfrentaram até a 

ascensão do Taliban, apoiados principalmente pela Arábia Saudita. Neste contexto, a 

al-Qaeda emerge como uma organização dedicada a levar adiante, nas palavras de 

Osama bin Laden, a "batalha entre os muçulmanos e os cruzados globais."12 

Sobre a guerra civil no Afeganistão, Enzensberger (2002: 14) afirma que: 

"Enquanto o país era ocupado pelas tropas soviéticas, o conflito podia ser 

interpretado segundo o modelo mundial da divisão em dois blocos. A guerra foi 

instrumentada pelas duas partes: Moscou apoiava seu lugar-tenente e 

Washington dava sustentação aos mudschahedin [mujahedin] anticomunistas. 

Parecia tratar-se de libertação nacional, de resistência contra o estrangeiro, o 

opressor, o incrédulo. Mas assim que os invasores se foram irrompeu a 

verdadeira guerra civil". 

Os aliados de então se tornaram os inimigos circunstanciais de hoje. Os 

atentados de 11 de setembro constituíram um ponto de inflexão que marcou esse 

                                                 
12 Entrevista concedida por Osama bin Laden a Tayseer Alouni, da rede de televisão Al-Jazeera, em 
outubro de 2001. Traduzida pela rede CNN e disponível em <http://archives.cnn.com/2002/WORLD/ 
asiapcf/south/02/05/binladen.transcript/index.html>. Acesso em 21 de setembro de 2005. 
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redimensionamento de forças, que vinha se delineando desde o final da Guerra Fria. 

Quando bin Laden estava atuando ao lado dos mujahedin no intuito de expulsar a 

União Soviética do Afeganistão, ele não era considerado um terrorista. Os campos de 

treinamento de combatentes, em grande medida financiados pelos Estados Unidos, 

que no passado eram a solução para o problema soviético, hoje passaram a ser 

considerados escolas de formação para terroristas e uma ameaça à segurança global. 

A partir dos ataques de 11 de setembro, os Estados Unidos lançaram uma 

campanha de combate ao terrorismo que ficou conhecida como 'guerra ao terror'. 

Essa noção foi utilizada pela primeira vez no discurso do presidente George W. Bush 

ao Congresso estadunidense (State of the Union Address), em 21 de setembro de 

2001, no qual conclamava todas as Nações a unirem-se aos Estados Unidos no 

combate ao terrorismo internacional. Nas palavras de Bush: "Nossa guerra ao terror 

começa com a al-Qaeda, mas não termina aí. Ela não cessará até que cada terrorista 

de alcance global seja encontrado, imobilizado e derrotado". E ainda: "Nós iremos 

perseguir as nações que fornecem ajuda ou abrigo ao terrorismo. Cada nação em 

cada região tem agora uma decisão a ser tomada: ou você está conosco, ou está com 

os terroristas".13 

A estratégia de contra-terrorismo estabelecida no pós-11 de setembro pelo 

governo Bush está assentada em quatro princípios: "1) Não fazer concessões aos 

terroristas e não fazer acordos; 2) Trazer os terroristas à justiça e responsabilizá-los 

por seus crimes; 3) Isolar e pressionar Estados que patrocinam o terrorismo a alterar 

                                                 
13 Discurso do Presidente Bush durante a sessão conjunta do Congresso (State of the Union Address) 
em 21 de setembro de 2001. Disponível em <http://archives.cnn.com/2001/US/09/20/gen.bush. 
transcript/>. Acesso em 21 de setembro de 2005. 
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seu comportamento; e 4) Apoiar e fortalecer as capacidades de contra-terrorismo de 

Estados que atuam ao lado dos Estados Unidos e requerem assistência".14 

A política de segurança definida pelos Estados Unidos, aliada à construção 

jurídica que se constituiu a partir do Patriot Act,15 instituído em outubro de 2001, 

redimensionou o campo de exercício da segurança, de tal maneira que ultrapassa a 

segurança territorial. Essa política não segue mais os parâmetros da Doutrina 

Monroe de 1823, que definia a América Latina como reserva de mercado dos 

Estados Unidos diante da intervenção dos Estados europeus. Assim como a ameaça 

terrorista está desterritorializada — pode acontecer em qualquer lugar — a luta 

contra o terror também deve ser travada em todos os espaços, não se restringindo 

mais às fronteiras ou mesmo ao território.  

Os atentados de 11 de setembro não provocaram o enfraquecimento dos 

Estados Unidos ou dos Estados do ocidente; pelo contrário, mobilizaram esses 

Estados para o fortalecimento de uma política de segurança que internacionalizou 

terrorismos de todo tipo. Conflitos que estavam restritos a uma região, com a 

emergência da al-Qaeda como acontecimento essencialmente internacional, foram 

internacionalizados. A lógica da operação por células adormecidas — que trazem 

                                                 
14 Patterns of Global Terrorism 2003, United States Department of State, April 2004. O relatório 
Patterns of Global Terrorism era publicado anualmente desde 1986 e foi interrompido a partir de 
2004 sob a alegação de que a metodologia utilizada distorcia os resultados. Na realidade, os dados de 
2004 demonstravam um aumento no número de incidentes contabilizados como terrorismo, 
contrariando a eficácia da guerra ao terror conduzida pela administração Bush. 
15 O USA Patriot Act, cujo título oficial é “Uniting and Strengthening America by Providing 
Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT ACT) Act of 2001”, 
foi aprovado em 26 de outubro de 2001 e conferiu ao governo dos Estados Unidos amplo poder para 
conduzir a, assim chamada, guerra ao terror. Entre seus principais pontos estão a expansão da 
legislação sobre terrorismo, passando a incluir também o terrorismo doméstico (ampliando o controle 
e vigilância sobre organizações e indivíduos dentro do território americano); acesso a informações 
pessoais e autorização para vigilância de cidadãos sem qualquer mandado judicial, com base na 
justificativa de que são para intelligence purposes; e permissão para deter estrangeiros com base em 
suspeita, sem julgamento, por um período de até seis meses. 
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certo componente de fantasia — abriu um campo para diversos grupos se 

manifestarem sob o manto transnacional da al-Qaeda.  

A al-Qaeda atualmente é mais uma marca e uma inspiração para diversos 

grupos envolvidos nessa campanha contra os infiéis do que uma organização 

internacional que gerencia um exército de terroristas prontos a entrar em ação. O 

papel da al-Qaeda consiste fundamentalmente no financiamento das operações, que é 

realizada com o envolvimento de bancos e empresas multinacionais, interessadas nos 

altos lucros decorrentes da guerra ao terror. 

"Até setembro de 2001, bin Laden e seus seguidores operaram 

principalmente por meio dessas três instituições [o Al-Shamil Islamic Bank, o 

Tadamon Islamic bank e o Faisal Islamic bank], que representavam o núcleo 

de uma organização financeira multi-bilionária apoiada por alguns dos homens 

mais ricos do Oriente Médio" (Napoleoni, 2004: 162). 

A al-Qaeda opera a partir de uma rede de corporações e instituições financeiras 

legais; grande parte dos seus recursos é proveniente de atividades econômicas legais. 

Neste sentido, o aparelho que dá sustentação a essas operações não se assemelha em 

nada aos grupos considerados terroristas do século XIX ou mesmo dos grupos que se 

constituíram pós-1968, como o Baader-Meinhoff, na Alemanha, as Brigadas 

Vermelhas, na Itália, ou o Sendero Luminoso, no Peru. Sua atuação era 

territorializada, conduzida por um número restrito de integrantes e com recursos 

limitados.  

O terrorismo passou a ser uma forma de designação de resistências contra o 

Estado capitalista. Há um movimento de alargamento desse espectro do terrorismo, 
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incluindo diversas formas de resistências, contestação e reação diante desse Estado. 

Terrorismo passa a designar não uma prática específica, mas uma atitude que coloca 

em risco a continuidade do Estado. De forma complementar, a identificação das 

resistências como terrorismo a ser combatido confere legitimidade ao terror de 

Estado como condição para a erradicação do terrorismo. Apresenta-se como o mal 

menor diante do mal maior que precisa ser extirpado. Em um momento em que a 

garantia da segurança e uma moral conformista predominam, resistências ativas e 

reativas são deslocadas para o campo do terrorismo. Estas incorporam inclusive o 

sonho da aliança de todos contra os Estados Unidos, encampado por diversos 

movimentos que se situam nesse campo das resistências, dentro de uma 

homogeneidade que se define pela reação diante de um determinado modelo de 

organização dos Estados, frequentemente associado à globalização neoliberal. 

O terrorismo associado às resistências reafirma o acúmulo de dispositivos de 

exceção dos Estados, ampliando esse espaço de indeterminação como um 

instrumento voltado à continuidade das práticas de controle que se constituem em 

nome da garantia da segurança.  
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Estado de exceção 

Ao descrever a aplicação do estado de exceção na República de Weimar, 

Giorgio Agamben (2004) afirma que a ascensão do nazismo não pode ser entendida 

sem uma análise do artigo 48 da Constituição de Weimar, no qual estabelecia que os 

direitos fundamentais podiam ser suspensos, parcial ou totalmente, quando a 

segurança e a ordem pública estivessem seriamente ameaçadas. Havia ainda uma 

previsão nesse artigo de que uma lei (que nunca foi votada) definiria os termos do 

exercício desse poder; assegurando, assim, a indeterminação dos poderes 

excepcionais do presidente. Sobre isso, Carl Schimitt afirma que "nenhuma 

constituição do mundo havia, como a de Weimar, legalizado tão facilmente um golpe 

de Estado" (apud Agamben, 2004: 28). A utilização do artigo 48, instituindo um 

estado de exceção, foi feita de forma recorrente na República de Weimar, o que faz 

com que se possa afirmar que — com algumas breves interrupções — essa condição 

perdurou até a ascensão do regime nazista. O próprio Terceiro Reich, segundo 

Agamben, pode ser considerado, do ponto de vista jurídico, como um estado de 

exceção que durou 12 anos. Essa medida de exceção, instaurada como salvaguarda 

da constituição e como instrumento de garantia da democracia serviu de condutor 

para a instauração do totalitarismo. Nas palavras de Agamben, "uma 'democracia 

protegida' não é uma democracia e que o paradigma da ditadura constitucional 

funciona, sobretudo, como uma fase de transição que leva fatalmente à instauração 

de um regime totalitário" (Idem: 29). 

Apesar do estado de exceção apresentar-se como uma medida provisória e 

excepcional, o que se verifica na prática é a sua aplicação regular como técnica de 

governo. Um recurso que aparece como medida excepcional naturaliza-se como uma 
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continuidade, configurando, nas palavras de Agamben, "um patamar de 

indeterminação entre democracia e absolutismo" (Ibidem: 13). 

Agamben estabelece ainda uma relação entre o estado de exceção e o conceito 

de necessidade. A necessidade, nesse sentido, garante as condições para que um caso 

particular fuja à aplicação direta da norma (Ibidem: 41). É o fundamento na 

necessidade que abre esse espaço de indeterminação, que não está fora do 

ordenamento jurídico, mas tampouco se encontra sujeito a este. É importante 

ressaltar que a necessidade nesse contexto refere-se à necessidade do Estado, não à 

necessidade individual. É o Estado que pode lançar mão desse recurso, quando se 

entende que há uma ameaça à própria ordem democrática ou à sua segurança. E isso 

se justifica pela detenção do monopólio legítimo da violência por parte do Estado, 

que, por meio desse dispositivo, possui a prerrogativa de suspender a constituição no 

alegado intuito de preservá-la (Hardt & Negri, 2004: 25). 

O estado de exceção — ou estado de sítio, conforme sua formulação a partir da 

Revolução Francesa — é invocado sempre em nome da segurança do Estado, seja 

diante de uma ameaça externa (guerra), seja diante de uma ameaça interna 

(insurreição ou guerra civil). O terrorismo contemporâneo, nesse sentido, reforçou o 

papel do Estado em garantir a segurança, tornando essa sua principal função. 

Segundo Agamben: 

"Hoje nós estamos enfrentando desenvolvimentos extremos e muito 

perigosos desse paradigma da segurança. No percurso de uma neutralização 

gradual da política e a rendição progressiva das atribuições tradicionais do 

Estado, a segurança se apresenta como o princípio básico da atividade do 
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Estado. Aquilo que antes era uma dentre muitas medidas decisivas na 

administração pública até a primeira metade do século XX, agora se torna o 

critério por excelência da legitimação política. A noção de segurança envolve 

um risco essencial. Um Estado que tem a segurança como a sua única função e 

fonte de legitimidade é um organismo frágil; este pode sempre ser provocado 

pelo terrorismo para transformar-se em terrificante" (Agamben, 2002). 

Essa busca incessante pela segurança a que Agamben se refere, ao mesmo 

tempo alimenta o terrorismo e se alimenta dele. Essa lógica insere-se na relação do 

terror e contra-terror, como dois elementos que se reforçam mutuamente e explicitam 

uma dimensão dessa fragilidade apontada pelo autor — a de que a busca pela 

segurança nunca será satisfeita, é algo que nunca poderá ser plenamente alcançado. 

Sempre haverá forças em conflito e resistências que confirmarão o caráter utópico da 

segurança.  

Se o estado de exceção é uma medida temporária e excepcional, que deve ser 

utilizada em situações de emergência, sua aplicação depende de uma avaliação 

dessas condições. Quando a distinção entre o estado de guerra e o estado de paz 

torna-se difusa, sua utilização passa a ser arbitrária. Como afirmam Hardt e Negri, na 

era do império as crises não são mais restritas e específicas, mas há um estado 

permanente de conflito, de guerra; e, portanto, há também um estado permanente de 

exceção (Hardt & Negri, 2004: 8 e Agamben, 2004: 38). Desta maneira os 

dispositivos de exceção vão se tornando normalizadores como o Patriot Act. 

Ao analisar o atual estado global de guerra, Hardt e Negri argumentam ainda 

que é necessário combinar a essa noção de estado de exceção uma outra, 
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representada pela excepcionalidade dos Estados Unidos, como a única grande 

potência atual (Hardt & Negri, 2004: 8). No plano interno o estado de exceção é 

instaurado a partir da suspensão da ordem jurídico-política, amparada no monopólio 

legítimo da violência; ao projetar essa relação ao plano internacional, os Estados 

Unidos fazem valer a sua vontade, à revelia do direito internacional, também a partir 

de uma espécie de exceção fundamentada no poder político, militar e econômico. 

Como afirmam Hardt e Negri, "o excepcionalismo dos Estados Unidos quer dizer 

também — e esse é um significado relativamente novo — exceção diante da lei" 

(Idem). Ao não se submeter e subestimar os tribunais e tratados internacionais, o 

Estado dos Estados Unidos instalam-se nessa zona de indeterminação, entre o reforço 

das instituições e normas internacionais e o seu descumprimento arbitrário. Sua 

legitimidade, assim como no plano interno, está fundamentada na garantia da 

segurança e na necessidade em agir para preservar e resguardar os princípios do 

Estado de Direito e do direito internacional. Diante da continuidade dos conflitos 

internacionais, coloca-se a permanência desse estado de exceção internacional. É a 

exceção para confirmar a regra do novo imperialismo do universal. 

Essa conjuntura explicita ainda um outro paradoxo. Os Estados Unidos se 

apóiam em duas excepcionalidades para definir a sua atuação internacional — a 

primeira derivada desse estado de exceção internacional e a segunda do seu papel 

como grande potência. Apesar de pautar sua ação por uma suspensão do direito 

internacional ou, em outras palavras, pela sua atuação extra-jurídica,16 os Estados 

                                                 
16 Saul Newman estabelece uma distinção entre o que seria uma ação ilegal de uma ação extra-legal. A 
partir da noção de estado de exceção, o autor afirma que essas ações seriam extra-legais, pois se 
exercem nesse espaço de exceção, não contra um determinado ordenamento jurídico, mas em um 
lugar onde este não mais se aplica (Newman, 2004: 573-574). 
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Unidos o fazem em nome da garantia do direito internacional e da prevalência da 

soberania nacional.  

O estado de exceção, que se apresenta como uma medida temporária, revela-se 

um instrumento permanente de governamentalização do Estado. Ao fazê-lo, afirma a 

noção de que o próprio Estado não é uma exceção. A mesma excepcionalidade dos 

Estados Unidos em âmbito internacional, apontada por Hardt e Negri, pode ser 

transferida para o âmbito interno para entendermos essa dimensão do papel do 

Estado? 

Segundo Hardt e Negri (Ibidem: 27), a prevalência do discurso dos direitos 

humanos, fundamentalmente por meio das Nações Unidas, fez com que a violência 

pudesse ser apenas justificada a partir de uma base moral. Não é apenas a legalidade 

que define a legitimidade do uso da violência, mas uma combinação entre legalidade 

e moral. Enquanto as ações dos Estados Unidos se justificam a partir de uma moral 

baseada em valores como democracia e liberdade, bin Laden e a al-Qaeda também 

constroem sua legitimidade a partir de fundamentos morais. Uma moralidade que 

não advém da democracia, mas de um outro universal fundado na convicção 

religiosa. Ao não se assumir uma moral como verdadeira, como superior à outra, e 

procurar analisar como essas morais operam dentro de cada sistema no qual são 

construídas, ambas são capazes de desenvolver bases de legitimidade para suas 

ações. As tentativas de situar esse problema a partir do direito internacional, só 

recoloca a questão dos universais entre a lei divina e a lei dos homens. A arena em 

que esses universais operam é a mesma, apenas com sinais trocados. 
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Não há, portanto, excepcionalidade de Estado. Para ele tudo pode; é regra e 

exceção, democracia e totalitarismo, direitos e mais direitos. As relações 

internacionais não são mais, nem nunca foram, inter-nações (ou Estados), como 

preferem as ciências das Relações Internacionais. De fato, as ciências das Relações 

Internacionais são o fragmento da ciência política que emergiu no final do século 

XVIII (Foucault, 2000), quando o alvo do soberano deixou de ser apenas o território 

e passou a ser a população. Em torno da biopolítica se fez a ciência política como 

saber de Estado e seu desdobramento como Relações Internacionais combinando 

direito, política, segurança e população. Mas a sociedade disciplinar vem cedendo à 

sociedade de controle desde o final da II Guerra Mundial e as resistências não podem 

mais ser apanhadas em rede, mas em fluxos (Passetti, 2003b). O que estava visível, 

mas pouco notado, atravessa o primeiro plano; eis novamente o nomadismo como 

máquina de guerra. 
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Nomadismo 
 

Há certo entendimento de que o terror é uma tática.1 Essa posição admite que é 

algo que pode ser adotado por diferentes grupos, em contextos diversos. Não haveria, 

assim, um valor próprio na noção de terrorismo, mas apenas sua consideração como 

um acontecimento político. É necessário, no entanto, que se problematize a 

particularidade dessa tática: o que faz com que o terror incomode, seja insuportável, 

destacando-se mesmo diante de outras violências? Essa singularidade não pode ser 

atribuída a uma característica própria, objetiva da ação terrorista. Como já foi 

analisado, o emprego político da noção de terrorismo — único possível — depende 

necessariamente de quem o define. Ele não existe em si, mas apenas dentro de uma 

determinada relação de forças. Violências existem e não é esse o elemento central 

para o acontecimento do terror. 

A existência e continuidade do terror marcam a impossibilidade da paz como 

anulação da guerra, que não pode ser pacificada no Estado ou na lei. "A paz, na 

menor de suas engrenagens, faz surdamente a guerra" (Foucault, 2000: 59). O 

terrorismo aponta a continuidade da guerra cotidiana, que se desenvolve no interior 

dos mecanismos de poder e leva o conflito à fronteira. Não mais a fronteira como 

território, próprio da sociedade disciplinar, mas como limite desterritorializado nos 

fluxos de poder da sociedade de controle. A guerra como prerrogativa do Estado 

encontra no terrorismo a sua exceção — avesso da exceção instaurada pelo próprio 

Estado. 

                                                 
1 Ver Halliday, 2004: 3-4 e Townshend, 2002: 5. 
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Pierre Clastres (2004), a partir de uma inversão da conclusão de Hobbes (1997) 

de que o Estado é contra a guerra, afirma que a guerra é contra o Estado. A noção 

de Hobbes se assenta no entendimento de que o aparecimento do Estado a partir do 

contrato faz cessar as relações de guerra do estado de natureza, instaurando a paz 

civil. Clastres argumenta, em sentido contrário, que a guerra — que não se confunde 

com um estado de natureza — é propriamente a condição social que impede a 

formação do Estado.2 Ao analisar as sociedades sem Estado, a guerra é, para ele, ao 

mesmo tempo o que mantém a unidade e a autonomia das sociedades e impede a 

unificação na uniformização do Estado — que significaria o próprio fim da 

sociedade. A sua dimensão única e autônoma é o que garante a fragmentação externa 

preservando diferenças. Política interna como indivisibilidade e autonomia, política 

externa como alianças e guerra. 

Diante do mau encontro, a que se referia Clastres indicando a emergência do 

Estado, Deleuze e Guattari apontam a sua contínua existência. Não há uma brusca 

passagem de um estado de natureza — mesmo como uma realidade social — a uma 

sociedade de Estado. Segundo Deleuze e Guattari "o Estado sempre existiu, e muito 

perfeito, muito formado" (1997: 23). Para eles, a questão não está colocada como 

uma oposição entre 'sociedades contra o Estado' e 'sociedades com Estado', mas 

reside na relação entre o interior e o exterior. Entre aquilo que o Estado consegue 

interiorizar e aquilo que escapa à captura do Estado. A máquina de guerra e os 

aparelhos identitários de Estado estão inseridos nessa relação. 

O terrorismo pode ser entendido, portanto, como uma máquina de guerra 

nômade, desterritorializada, que opera nas zonas de fronteira, no espaço liso. Opõe-

                                                 
2 Ver também Deleuze & Guattari, 1997: 19-23. 
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se ao Estado, que investe na sua sedentarização, no estriamento do espaço. Diante da 

máquina de guerra, o Estado busca instaurar mecanismos de captura e controle dos 

fluxos, na identificação de seus percursos e deslocamentos. 

"Cada vez que há operação contra o Estado, indisciplina, motim, guerrilha 

ou revolução enquanto ato, dir-se-ia que uma máquina de guerra ressuscita, que 

um novo potencial nomádico aparece, com reconstituição de um espaço liso ou 

de uma maneira de estar no espaço como se este fosse liso" (Idem: 60). 

O espaço estriado remete a uma fixação, a uma delimitação, àquilo que está 

submetido ao controle. O nômade ocupa o espaço liso, o habita precariamente, 

temporariamente. Não se confunde com o migrante, que vai de um ponto ao outro, 

seguindo um itinerário, mas traça percursos em que os pontos são apenas 

"alternâncias num trajeto" (Ibidem: 51) e estão subordinados a este. 

A máquina de guerra não constitui uma força fixa, estável. Ela está 

constantemente sujeita à sua interiorização pelo aparelho de Estado. Se a máquina de 

guerra existe contra o Estado, a sua sedentarização no Estado implica o 

redirecionamento da máquina de guerra, que se volta contra os nômades. Nesse 

movimento, a guerra é apropriada pelo Estado e passa a estar subordinada a seus fins.  

O terrorismo, conforme foi apontado, situa-se nesse espaço entre a emergência 

de uma máquina de guerra e a sua apropriação pelo Estado. Ele não é em si contra o 

Estado, nem efeito de sua afirmação. O movimento que pode ser identificado no 

terrorismo na Rússia do final do século XIX e início do XX expressa esse 

acontecimento. O terror que emerge como resistência ao Estado na ação de 

anarquistas e grupos insurgentes redimensiona-se na consolidação do governo 
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bolchevista, que inverte a direção do terror. A ação do Estado, por meio da polícia 

secreta que se infiltra na máquina de guerra, constitui os instrumentos e táticas de 

estriamento do espaço, de localização e captura dessa máquina de guerra. Essa 

captura é realizada propriamente quando o percurso da máquina de guerra é 

identificado. 

No mesmo sentido, o período do terror na França tem início com a assimilação 

de uma máquina de guerra dos sans-culottes, interiorizada pelo Estado com a 

república jacobina. A força que impulsionou o processo revolucionário, direcionada 

à derrubada do antigo regime, foi assimilada pelos jacobinos na perspectiva de 

instauração da república. Quando a direção dessa potência é invertida, instaura-se o 

terror de Estado, visando a sua conservação. 

Movimento similar de captura pode ser identificado na aliança, seguida de 

aniquilamento, da makhnovitchina pelo exército vermelho. A makhnovitchina 

constituiu uma impressionante máquina de guerra que ocupou toda uma região da 

Ucrânia, como resistência ao avanço dos exércitos estrangeiros e pela invenção de 

uma outra sociabilidade fundada na anarquia. O exército de Makhno construiu 

percursos e não buscou sua sedentarização no Estado, até sua interiorização pela 

revolução socialista. 

 

* * * * *  

 

O terrorismo moderno emergiu a partir do contexto de formação do Estado 

nacional. Seja na sua expressão ascendente, com o terrorismo contra o Estado, ou 
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descendente, com o terrorismo de Estado, o terror está associado à existência do 

Estado. Em sua manifestação contemporânea, com o terrorismo internacional, o 

terror foi redimensionado na forma de um embate entre a afirmação de um Estado 

universal democrático e um Estado islâmico universal. 

Ao mesmo tempo, a guerra ao terror lançada como reação à emergência desse 

terrorismo internacional, difundiu e dispersou a ameaça terrorista a outros espaços de 

resistência. Junto com o perigo representado pelo terrorismo religioso, foram 

deslocadas múltiplas resistências ao Estado, que passam desde a associação do 

narcotráfico ou grupos paramilitares com o terrorismo, até ligação dos movimentos 

anti-globalização à prática do terror. Esse alargamento do campo do terrorismo tem 

efeitos diretos no seu vetor de combate. A luta contra o terror torna-se 

simultaneamente local e mundial e mobiliza práticas de controle e vigilância sob o 

pretexto da garantia da segurança. A associação do terrorismo às resistências amplia 

os dispositivos de exceção e exige a adesão de todos ao controle em nome da 

segurança. Diante da ameaça terrorista permanente, impõe-se a continuidade do 

Estado de exceção. Afirma-se a guerra em nome da paz. 

Nesse movimento, houve um processo de internacionalização tanto do terror 

quanto do seu combate. Manifestações locais identificadas como terrorismo foram 

redimensionadas ao plano do terrorismo internacional. Qualquer terrorismo passou a 

ser internacional, como sempre o foi desde a Revolução Francesa. A solidariedade 

entre os Estados, conformada na coalizão patrocinadora da guerra ao terror, 

estabeleceu que todo terrorismo passava a ser alvo da nova guerra que havia sido 

lançada. No mesmo sentido, a perseguição de terroristas não poderia ser realizada 
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apenas internamente, numa política de defesa. Mas se impôs a guerra preventiva 

diante da ameaça terrorista potencial. 

O terrorismo contemporâneo introduziu outros redimensionamentos na prática 

do terror que não se manifestam apenas no seu espaço de ação, mas nos usos do 

corpo e dos instrumentos. Para o 'terrorista guerreiro' seus instrumentos estavam 

ligados ao corpo, eram uma extensão dele. Hoje a ação do terrorista transforma o 

próprio corpo em bomba, no objeto que visa à destruição de outros corpos. 

Transforma-se no homem-bomba. Instrumentos, como o avião, tornam-se mísseis 

atirados contra o alvo inimigo. Na era da globalização, o mesmo objeto — símbolo 

do desenvolvimento econômico — que garante os deslocamentos, conecta os 

espaços, é apropriado como instrumento para o terror. Quando a doutrina da 

segurança internacional investe no controle nuclear e de outras armas de destruição 

em massa, buscando assegurar o monopólio da bomba a um grupo já não tão seleto 

de Estados, o avião transforma-se em míssil, colidindo simultaneamente — numa 

orquestração improvável — com símbolos do poder econômico e militar dos Estados 

Unidos. 

"Sempre se pode distinguir as armas e as ferramentas segundo seu uso 

(destruir os homens ou produzir bens). Mas se essa distinção extrínseca explica 

certas adaptações secundárias de um objeto técnico, ela não impede uma 

convertibilidade geral entre os dois grupos, a um ponto de parecer muito difícil 

propor uma diferença intrínseca entre armas e ferramentas" (Deleuze, 1997: 

72). 
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O terrorista não é o guerreiro, como aquele que faz a guerra como afirmação da 

vida, como aquele que vive para a batalha. A guerra de Estados ou pelo Estado 

transforma o guerreiro em soldado. Substitui a ética individual do guerreiro pela 

hierarquia e autoridade do exército. Separa o instrumento de batalha de seu corpo e 

transforma a guerra no próprio instrumento do combate (Passetti, 2003a). A máquina 

de guerra tem a guerra apenas como elemento suplementar. A apropriação da 

máquina de guerra pelo Estado transforma a guerra em seu objeto, sua finalidade. 

O uso dos instrumentos como extensão do corpo convive com a impessoalidade 

da guerra que não se utiliza mais dele, mas que tem como objetivo a sua destruição. 

A resistência da intifada palestina diante do Estado de Israel, ao lançar pedras diante 

dos tanques, está mais ligada a um processo de vitimização do que a uma estratégia 

efetiva de combate. Demonstra a recusa da ocupação e se insurge contra a violência 

do Estado, recolocando o conflito a partir de uma luta entre David e Golias. Na 

tentativa de redimensionar o conflito como oposição entre opressor e oprimido, 

acaba por assumir uma forma de legitimação do terrorismo como a arma dos fracos, 

como se o terror pudesse estar associado apenas à resistência a um poder constituído. 

Assumir isso é justificar a violência do Estado como legítima, diante da suposta 

ilegalidade do terror como componente das resistências.  

Diante da divisão instaurada pelo Estado de Israel, afirma-se a necessidade de 

um Estado palestino. Judeus e muçulmanos no secular embate sagrado pela ocupação 

da terra santa não são nômades, mas deslocados que buscam sua reterritorialização 

em um mesmo espaço delimitado. Os judeus como nômades, anteriores ao Estado de 

Israel, sempre conviveram com a ocupação estrangeira. Sob Saladino, judeus e 

muçulmanos conviviam no mesmo espaço. Não havia uma separação clara que 
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definia fronteiras, tampouco controle da circulação. O Estado de Israel estriou o 

espaço, excluiu e separou populações. Mobilizou resistências e apropriou-se da 

máquina de guerra. 

Contemporaneamente, um muro separa Jerusalém, na tentativa de controlar 

fluxos, principalmente de pessoas. A queda do muro de Berlim marcou o início de 

um processo de unificação em um consórcio europeu, mas outros muros, de concreto 

ou invisíveis, permanecem sendo erguidos. Em Jerusalém, marca a separação e 

alimenta uma resistência reativa que tenta impor, pelo terror, uma razão religiosa que 

se confunde com a razão política. A redenção no paraíso se coloca como solução 

para corpos condenados à morte na terra. Religião e política se fundem. O 

distanciamento promovido pela separação territorial alimenta e naturaliza o ódio a 

um inimigo que cada vez menos se conhece. O terror torna-se o mediador das 

relações entre os dois povos, marcados pela história e pelo ressentimento.  

Pierre Clastres afirma que o guerreiro das sociedades primitivas é um ser-para-

a-morte, no sentido em que sua busca incessante pela liberdade e pela vida só 

encontra limite na própria morte. Essa busca, no entanto, é uma busca individual, 

movida pelo prestígio obtido por suas realizações. Seu valor é proporcional ao 

desafio em que se lança. No limite, o guerreiro selvagem ataca, sozinho, toda uma 

tribo de guerreiros. O terrorista suicida não se confunde com o guerreiro, pois busca 

apenas a vida como transcendência, incapaz de realizá-la no presente: a morte 

criadora de uma vida futura, não parte inseparável da vida presente. 
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A máquina de guerra pode ser capturada e sua forma de resistência ativa 

redimensionada em uma força de reação que se volta contra o próprio nomadismo. 

Mas ela não pode ser extinta em seu potencial de emergência. A máquina de guerra 

sempre aparecerá porque já está presente. A realidade está lá e pode ser mobilizada a 

partir de um determinado fluxo. Ela pode não ser percebida, mas está presente. 

Acreditar que o terrorismo pode ser eliminado é acreditar na extinção da máquina de 

guerra. O perigo reside propriamente em subestimar a continuidade do terror. 

O terrorismo é o insuportável que insiste em declarar que não está morto. E que 

ameaça reemergir continuamente. Se houver alguma relação com a emergência do 

terrorismo contemporâneo, estamos na iminência de outros terrorismos. 
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