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“The dehumanization of victims of terrorism is not 

confined to the indiscriminate crimes committed by 

terrorist groups. States too can dehumanize victims by 

reducing their plight to mere justification for tougher 

counter-terrorism measures that violate human 

rights.” 
 
(Ben Emmerson, Relator Especial das Nações Unidas 

sobre a promoção e proteção dos direitos humanos e 

das liberdades fundamentais na luta contra o 

terrorismo) 



 
 
 
 

RESUMO 
 
 
 
 
 
 

O presente estudo tem como objetivo apresentar as implicações dos atentados terroristas 

do 11 de setembro na política de segurança estadunidense e a instituição de um regime 

contraterrorista global em detrimento do regime internacional de direitos humanos, 

revelando-se um quadro de retrocesso aos mesmos. Nesse sentido, foi observado o 

impacto da estratégia de combate ao terrorismo fomentado pelos Estados Unidos, e 

repercutida alhures, sobre os direitos individuais, particularmente àqueles referentes à 

integridade pessoal, em razão da aplicabilidade de métodos coercitivos de investigação, 

execuções extrajudiciais, desaparecimentos e prisões secretas. Com esse intuito, foram 

observadas a Doutrina Bush e a Ordem Militar sobre a detenção, tratamento e 

julgamento de suspeitos de crimes de terrorismo. Esses fatores ameaçaram a arquitetura 

institucional de direitos humanos construída nas últimas seis décadas. Assim, a guerra 

ao terror, desprovida de valores e princípios, enfraqueceu preceitos que presumidamente 

visava proteger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Palavras-chave: Relações Internacionais – Terrorismo Transnacional – Políticas 

Antiterroristas – Direitos Humanos Internacionais. 



 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 

This study aims to analyze the implications of the terrorist attacks of September 11 in 

U.S. security policy and the establishment of a global counterterrorism regime at the 

expense of the international human rights, revealing a picture of regression. 
 
Accordingly, we observed the impact of the strategy to combat terrorism fostered by the 

United States, and elsewhere, reflected on individual rights, particularly those related to 

personal integrity, due to the applicability of coercive methods of investigation, 

extrajudicial executions, disappearances and secret arrests. With this aim, we analyzed 

the Bush Doctrine and the Military Order on the detention, treatment and trial of 

suspects of terrorist crimes. These factors threatened the human rights institutional 

architecture built over the past six decades. Thus, the war on terror, devoid of values 

and principles, undermined the precepts that presumably were intended to protect. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

 

São múltiplas as perspectivas e níveis de análise sobre as implicações da política 

contraterrorista estadunidense pós 11 de setembro. No entanto, a proposta deste estudo 

consiste em descrever e analisar as principais diretrizes da política externa dos Estados 

Unidos quanto à questão do terrorismo internacional a partir dessa data e avaliar os 

riscos que essa temática apresenta para os direitos humanos, significando um grave 

ataque ao longo e custoso processo de construção dos mesmos. 

 
Em vista disso, constatou-se que às margens do terrorismo transnacional da 

última década, outro foi arquitetado por políticas nacionais de combate àquele. Este foi 

o resultado de alguns fatores que corroboraram ao paradoxismo que permeou a 

estratégia de defesa norte-americana, uma vez que, o contraterrorismo, como política de 

segurança, concorreu para ampliar a percepção de insegurança. As repercussões dos 

atentados de 11 de setembro sinalizaram uma reconfiguração das perspectivas políticas, 

internas e externas, não apenas nos Estados Unidos, mas extensiva a outras potências 

globais, a partir do fortalecimento das instituições de coerção estatal e do consequente 

cerceamento às liberdades civis. 

 
Assim, tendo em vista o contexto internacional no limiar do século XXI, 

verifica-se a reorientação da política internacional a partir dos novos desafios atrelados 

ao terrorismo contra-hegemônico e o impacto do contraterrorismo estadunidense na 

política dos direitos humanos, especificamente os relativos à integridade pessoal e 

física
1
, implementado durante os primeiros anos da gestão do Presidente George W. 

Bush. 

 
 

 
1
 Àqueles referentes ao direito à vida, à liberdade, à segurança, a não discriminação e a não submissão à 

tortura. Para Landman (2003), “[…] a narrow conception of human rights that includes more salient 
violations such as torture, extrajudicial killings, political imprisonment, and disappearances. These 
categories, considered to comprise life integrity violations, are coded on a standard scale. […] These 
‘basic rights of the person’ are seen as a central core of rights that ought to have the most impact 

internationally since there is larger consensus around their content and protection. […] including the 
right to life (extra-judicial killings and disappearances), the prohibition of torture, freedom from 
arbitrary arrest, and detention. Da mesma forma afirmam Piazza e Walsh (2010, p. 552), “[…] a critical 
subclass of human rights, physical integrity rights, which protect individuals from extrajudicial murder, 
disappearance, torture, or political imprisonment by the authorities. We describe physical integrity rights 

as critical because their violation offends the most widely shared norms of appropriate government 
conduct”. 
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A comoção gerada pelos ataques terroristas de 2001 significou a oportunidade de 

revitalização da supremacia dos Estados Unidos diante da ascensão de outros atores 

globais. E valendo-se de um cenário propício à exportação dos valores nacionais 

americanos
2
, o contraterrorismo se tornou uma ferramenta de dissuasão a serviço dos 

interesses geopolíticos da grande potência americana. Todavia, as bases da legitimidade 

dessa campanha pública antiterror eram a justiça, os direitos e as liberdades 

fundamentais, elementos essenciais da democracia norte-americana. 

 
No entanto, as políticas antiterroristas refutaram o desígnio para o qual foram 

instituídas e uma cultura de tolerância às violações aos direitos humanos passou a 

vigorar nos anos seguintes aos atentados. Se o país líder da luta contra o terror adotava 

tal postura, era natural que essa fosse seguida por outros atores estatais através da 

expansão de políticas punitivas. Diante desta conjuntura, investigou-se a analogia entre 

a “guerra contra o terror” e “contra os direitos humanos”; e como e por que o 

contraterrorismo se tornou tão pernicioso quanto o terrorismo que visava combater, 

pondo em risco todo aparato institucional de direitos individuais e civis que o país 

ajudou a construir há mais de seis décadas. Essa relativização dos direitos do ser 

humano descreve a política contemporânea. 

 
A escolha do tema parte das considerações do 11 de setembro como um marco 

divisório nas discussões sobre o papel dos direitos humanos no século XXI (Hoffman, 

P., 2004), uma vez que essa questão define o panorama da aplicação desses direitos na 

nova ordem mundial. 

 
Não obstante a proteção universal dos mesmos tenha se convertido em um dos 

fatores importantes para a governabilidade mundial, a partir desse período, retomou-se o 

debate em torno do ilegítimo manuseio dos direitos humanos pelos atores estatais, por 

ora, sob o álibi da “luta contra o terror”. Os atentados terroristas de 2001 sinalizaram 

uma nova guinada na percepção mundial sobre esse problema em função do regime 

contraterrorista global introduzido pelos Estados Unidos. 

 
Desse modo, essa abordagem se justifica, em primeiro lugar, pela relevância do 

terrorismo na agenda internacional pós-11 de setembro, por representar uma mudança 

 

 
2
 Compreende-se o respeito aos direitos individuais de uma forma geral, à vida, às liberdades civis, à 

igualdade e à justiça, ao livre-mercado, ao desenvolvimento, à diversidade étnica e religiosa, aos limites 
ao poder absoluto do Estado, e o respeito à propriedade privada. 
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no perfil das organizações terroristas, não mais identificadas geograficamente, como em 

períodos anteriores. A nova face do terrorismo internacional adquiriu contornos 

transnacionais, tanto nas suas ações quanto nas suas repercussões. Em segundo lugar, 

pelas escolhas e configurações políticas pelas quais os governos nacionais passaram a 

lidar com este fenômeno, amplamente difundidas, em particular a política externa norte-

americana por liderar a “guerra ao terror” e ditar a agenda internacional na última 

década, sobrepondo os assuntos de hard power aos de soft power. 

 
Por último, pela dificuldade existente entre combater o terrorismo e garantir os 

direitos fundamentais do ser humano, concomitantemente, ainda que o terrorismo e a 

luta contra este seja um dos grandes desafios hodiernos. Nesse sentido, os métodos 

contraterroristas selecionados apenas perpetuaram o cenário de violência vigente. 

 
Trata-se, portanto, de um assunto de interesse global, uma vez que o 

descumprimento de normas internacionais protetoras desses direitos, quando submetidas 

ao interesse geopolítico das principais potências mundiais, poderá significar que outros 

Estados também se julguem aptos a atuarem sob a rejeição das regras que determinam a 

convivência entre atores internacionais díspares, consolidando-se posturas políticas 

punitivas ao redor do globo em um ambiente internacional no qual a ameaça terrorista é 

constante (PASTANA, 2011). 

 
Diante do exposto, foi delimitado o seguinte problema de pesquisa: Como as 

políticas antiterroristas estadunidenses; a exemplo das detenções arbitrárias e prisões 

secretas, da tolerância e do emprego da tortura, das comissões militares e das rendições 

extraordinárias; suprimiram os direitos referentes à integridade pessoal e acenderam os 

debates políticos sobre a manipulação da política internacional de direitos humanos 

como estratégia de segurança nacional? Afinal, as implicações dessa "guerra” aos 

direitos individuais se tornaram tão reais e arriscadas quanto à "guerra ao terror" ao 

desconsiderar valores construídos na própria terra do Bill of Rights. 

 
Levando-se em consideração esses aspectos, foram apresentadas as seguintes 

suposições: a primeira se refere à maneira pela qual a política antiterrorista 

estadunidense, a partir das prioridades internas expressas no internacionalismo 

hegemônico americano, resultou no momento oportuno para reconfigurar à política 

internacional com o intuito de afetar as escolhas e os resultados políticos. A segunda faz 

alusão à forma como as violações de direitos humanos, em nome da luta contra o 
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terrorismo, enfraqueceram os esforços para responder às ameaças de terrorismo, criando 

um ambiente menos e não mais seguro tanto a curto, quanto a longo prazo (HOFFMAN, 

P., 2004). 

 
Por fim, a terceira suposição diz respeito ao modo como a estratégia de segurança 

nacional estadunidense, embasada por uma violência estatal dissimulada por uma luta 

democrática contra o terror (PASTANA, 2011), resultou em um retrocesso à fase 

progressiva dos direitos humanos lograda no século passado (GÓMEZ, 2008), a partir 

da retomada de atos que corroboraram para a negação da dignidade humana, na qual os 

indivíduos foram considerados supérfluos e descartáveis, contrastando-se com a ideia de 

valor do ser humano expressa na legitimidade da ordem jurídica. Esses elementos foram 

interpretados à luz do corpo teórico utilizado. Nesse sentido, tornou-se oportuna a 

explanação, ainda que brevemente, das perspectivas neorrealistas dos direitos humanos. 

 
No decorrer do último século foi desenvolvida uma vasta literatura objetivando 

avaliar o uso corrente da violência na política mundial, seja por atores estatais ou não-

estatais, e como esses atores internacionais reagem às complexidades que emergem na 

ordem mundial. Nesse caso específico, os atentados terroristas de 2001, e a partir 

desses, a polêmica em torno dos assuntos de high e low politics. Em razão disso, 

verificou-se a perspectiva neorrealista dos direitos humanos, já que ela oferece suportes 

apropriados para a análise da política internacional contemporânea. 

 
A partir dessas indagações, considera-se como um dos grandes desafios para a 

garantia e eficácia do regime internacional dos direitos humanos, a inobservância destes 

pelos países. Os Estados, ao desenvolverem estratégias de “Realpolitik” baseadas no 

monopólio legítimo da violência, encontram apoio em um discurso teórico que 

reconhece o Estado como ator principal, porém não único, trazendo os princípios de 

soberania estatal, como também a preponderância do poder militar e da preocupação 

com a segurança, entendida esta como uma questão de sobrevivência, para justificar e 

legitimar ações de desrespeito aos direitos individuais, civis e políticos. 

 
Assim, a título de avaliar a relação causal entre as políticas antiterroristas e a 

violação aos direitos individuais buscou-se, portanto, averiguar se a frequente conduta 

internacional é ditada pela lógica dos princípios ou pela lógica do poder, responsáveis 

pela dinâmica global. Isto posto, foram consideradas as contribuições teóricas do 



13 
 
 
 
 
neorrealismo na medida em que ele proporciona preceitos oportunos para analisar a 

condução da política contraterrorista definida pela Casa Branca, ainda que o poder 

executivo estadunidense também tenha discursado sobre alguns princípios neoliberais. 

Apesar dessa ambiguidade da agenda política construída pelos Estados Unidos na 

última década, percebe-se que os meios e as ações foram mais neorrealistas. 

 
Essa leitura se torna crucial para a compreensão das relações políticas 

internacionais no último decênio devido à retomada das preocupações em torno da 

segurança nacional, bem como internacional. Por isso, considerou-se importante 

registrar algumas reflexões sobre a respectiva abordagem teórica. 

 
O paradigma neorrealista, também conhecido como realismo estrutural, surgiu no 

final da década de 1970 e adquiriu notável repercussão com a publicação do livro 

“Theory of International Politics”, em 1979, de Kenneth Waltz. A contribuição desse 

autor para o neorrealismo colocava-o como sucessor paradigmático de Morgenthau 

(GRIFFITHS, 2005). Essa narrativa aparece tanto como uma renovação, quanto crítica 

ao realismo moderno; além de ser considerada uma alternativa teórica a abordagem 

liberal em expansão nesse período. 

 
Tendo em vista que esse realismo ascendeu a uma posição de superioridade 

acadêmica nos anos 1940 e 1950, através de seus principais teóricos, entre eles, Hans 

Morgenthau, Raymond Aron e E. H. Carr, suas diretrizes permaneceram como doutrina 

dominante do pensamento político mundial. Portanto, ele foi considerado um dos 

modelos de maior ingerência nas relações internacionais. Ao compor uma filosofia 

teórica que defendia uma visão de mundo estadocêntrica, preocupada com a segurança e 

a balança de poder (BEDIN, 2004), exerceu bastante influência na prática da diplomacia 

internacional das potências globais. 

 
Diante do que foi exposto, pôde-se identificar como diferença entre o realismo 

moderno e o estrutural, o núcleo de análise. O primeiro, foca o Estado; o segundo, o 

sistema. Isto é, enquanto no realismo os líderes estatais e suas avaliações subjetivas das 

relações internacionais estavam no centro das atenções; no neorrealismo, ao contrário, a 

estrutura do sistema, em particular a distribuição do poder relativo, é o aspecto analítico 

central. Waltz (2002) viria caracterizar a natureza do sistema internacional e demonstrar 

a influência dessa visão sistêmica sobre o comportamento das principais unidades que o 
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integram, cuja preocupação basilar era a segurança. Todavia, ainda que sejam 

identificadas algumas distinções entre os dois enfoques mencionados, ambos são 

cruciais para a compreensão das relações internacionais na última década, já que 

consideram a insegurança como característica central e o poder como principal 

motivação da vida política. Por esse motivo, foram apresentados alguns pontos 

sublinhados pelo realismo estrutural. 

 
As principais características neorrealistas salientadas por Waltz (1979) são 

explicadas por uma visão sistêmica, onde o sistema internacional é estabelecido em 

termos de estrutura. Esta estrutura que compõe as relações internacionais é 

caracterizada como uma estrutura descentralizada e anárquica. Dentro desta, as 

unidades básicas do sistema internacional são os Estados, que, embora executem as 

mesmas funções, diferenciam-se em termos funcionais. A posição deles nesse sistema 

depende de como pontuam elementos como demografia e geografia, dotação de 

recursos, capacidade econômica, força militar e estabilidade política. (CEPIK; 

SCHNEIDER, 2010). Além disso, os neorrealistas reconhecem que os Estados não são 

os únicos atores internacionais, contudo, as estruturas são definidas não por todos os 

atores que se desenvolvem dentro delas, mas pelos mais importantes. Dessa maneira, 

são as grandes potências, como gerenciadoras dos problemas globais, que determinam 

as mudanças nas estruturas do sistema internacional. 

 
Isso significa que o sistema não é baseado em uma hierarquia de autoridade, mas 

em uma hierarquia de poder, portanto, o ator hegemônico é aquele Estado que, em 

comparação com os demais, possui recursos de poder em maior quantidade e melhor 

qualidade, estando assim mais apto a impor sua vontade aos demais. Logo, são os 

grandes líderes mundiais os responsáveis pela condução dos meios necessários para se 

preservar a sobrevivência do mundo (BUZAN, 2008). Esse ponto de vista revela a 

percepção de algumas autoridades governamentais para explicar determinadas práticas 

de política externa. Neste sentido, destaca-se a preeminência do poder americano no 

sistema internacional. 

 
Especificamente, merecem destaque, para fins da presente análise, as 

contribuições neorrealistas sobre as tradicionais questões de soberania e sobrevivência, 

refletidas na preservação da segurança como prerrogativa do interesse nacional, e deste 

modo, da manutenção de sua posição na estrutura do sistema, o que determina o 



15 
 
 
 
 
comportamento egoísta dos Estados (WALTZ, 1979). Nesse caso, a segurança é vista 

como precondição para os Estados realizarem quaisquer outros fins, já que erros de 

cálculo podem resultar em um aumento das incertezas e das ameaças existenciais 

(CEPIK e SCHNEIDER, 2008). 

 
Este pensamento é realçado, ainda, por Donnelly (2003, p. 344-45), quando este 

conclui que: 

 

a segurança assim compreendida é, real e plausivelmente, percebida 

como uma preocupação dominante de política externa: sem a proteção 
da segurança nacional de ameaças materiais externas, todos os outros 

interesses e valores são colocados em risco. A tradição da Realpolitik 

compreende o interesse nacional e, portanto, a segurança nacional 
como sendo restritos, em larga escala, a esses materiais externos. 

 

Ao discorrer sobre o tema, acrescenta Krasner (apud BURCHILL; et.al, 2001 

p.87) que, 

 

[...] é a teoria sobre política internacional, um esforço para explicar 

tanto o comportamento individual dos Estados quanto as 

características do sistema por inteiro, uma vez que esse é constituído 

por Estados soberanos. E tomando-se por base que esta soberania é 

baseada no controle territorial, identifica-se este sistema como sendo 

anárquico. Desta forma, dentro deste ambiente anárquico, a segurança 

e o bem-estar são princípios fundamentais, e, para conservá-los, os 

Estados precisam estar preparados para mobilizar seus próprios 

recursos contra ameaças externas. 

 

É nesse sentido que os neorrealistas desconsideraram a importância de uma 

instância superior aos Estados, para estabelecer e impor regras ou controles, a fim de 

instituir uma ordem ao sistema. Se o poder é o cerne do debate realista, a primazia do 

sistema internacional é dos Estados soberanos. Nessa ótica, adiciona Waltz (2002) que 

os problemas que abalam o mundo pedem soluções globais, todavia não existe nenhuma 

agência global para fornecê-las. Para o autor, as grandes tarefas só poderiam ser 

realizadas por agentes de grande capacidade e, por isso, são os maiores centros do poder 

globais os responsáveis pela condução dos meios necessários para se preservar a 

estabilidade e a segurança internacional (BUZAN, 2008). 

 
Nessa perspectiva, os neorrealistas alegaram que as instituições não passavam de 

uma simples agregação de preferências individuais, postas como palco de exercício dos 
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interesses dos grandes líderes mundiais, considerando-as pouco significantes para 

questões de segurança e, por isso, só importariam marginalmente (Idem). Este ponto de 

vista é reafirmado por Mearsheimer (1995), ao entender que as instituições jamais 

seriam formas de governo mundial já que apenas são convenientes à cooperação 

descentralizadas dos Estados soberanos individuais, sem qualquer mecanismo efetivo de 

comando. Por isso, conclui o autor, as “[...] instituições são essencialmente espaço de 

atuação das relações de poder” (MEARSHEIMER, 2003, p. 364). É nesse panorama 

que os neorrealistas buscam explicar, ou mesmo justificar, o comportamento das 

grandes potências. 

 
Para esses autores, o sistema internacional seria um reflexo da composição 

heterogênica e não-democrática das relações internacionais na medida em que a 

governabilidade mundial é determinada por aqueles que possuem maior poder de 

influenciar o rumo das questões mais importantes no ambiente mundial (MOREIRA, 

2002). 

 
Levando-se em consideração esses aspectos, procurou-se analisar a conduta dos 

Estados Unidos após os ataques de 2001 através das suas políticas de segurança 

nacional. A esse respeito, Adler (1999) ressalta o papel particularmente importante que 

desempenha o discurso dominante ou hegemônico como espelhos das habilidades dos 

atores. Segundo esse autor, os atores políticos fazem escolhas racionais que dependem 

do seu conhecimento compartilhado, do significado coletivo que eles atribuem à 

situação de sua autoridade e legitimidade. 

 
Disso, infere-se que a pesquisa empírica da realidade internacional deve estudar as 

noções e os interesses dos atores internacionais como parte de um processo de criação 

da realidade política; argumento este aplicado empiricamente nas políticas de 

segurança. Considera-se aqui, a redefinição dos interesses dos próprios atores políticos, 

a destreza em instituir regras por traz do jogo, em fixar a aceitabilidade deste, em 

conduzir outros atores a seguirem seus passos. Esses artifícios configuram uma maneira 

perspicaz e efetiva de poder (ADLER, 1999). Nessa conjuntura, o poder é o principal 

ingrediente para incluir ou excluir, para legitimar e autorizar os temas considerados 

prioritários da agenda internacional. Em sua posição hegemônica, os Estados Unidos 

reorientaram essa mesma agenda na última década, na medida em que o terrorismo e a 

segurança se tornaram a principal preocupação mundial. 
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Segundo Buzan (2002, p. 233) 
 

 
os neorrealistas podem analisar os desdobramentos do 11 de setembro, 

apontando para um realinhamento do relacionamento entre os grandes 

poderes (redução das tensões entre os Estados Unidos de um lado, e a 

China e a Rússia, de outro; minimização das preocupações com os 

diretos humanos; e aumento da legitimidade das ações para suprimir o 

terrorismo), e podem também enfatizar o fortalecimento do Estado e 

da política territorial na forma de fronteiras reforçadas e medidas de 

segurança, e uma ampliação do direito do Estado de vigiar e investigar 

todo tipo de atividade. Para os neorrealistas, o 11 de setembro é 

interessante, primeiramente, pela maneira que influencia o modo de os 

Estados Unidos se conduzirem como única potência (2002, p. 247). 
 
 
 

Este ponto de vista corrobora ao discernimento de alguns autores ao considerarem 

que a “hegemonia da percepção neorrealista tende a prevalecer nos círculos de poder 

das principais potências mundiais, e, portanto, predomina entre os formuladores das 

políticas externas e de segurança dos Estados Unidos e de outros países” (BELLI, 2005, 

p.73). Essa política externa é fundamentada em cálculos estratégicos racionais de custos 

e benefícios, nos quais, muitas vezes, incluem questões morais. No entanto, 

particularmente emblemático vem sendo a discussão em torno da proteção dos direitos 

individuais desde 2001. 

 
A partir do que foi discutido pode-se concluir que, na visão realista, os direitos 

humanos jamais terão precedência em relação à segurança nacional por que os Estados 

estão preocupados principalmente com sua permanência no sistema internacional. 

Assim, o respeito aos direitos fundamentais, que se tornaram um fator central do 

interesse das nações democráticas por definirem sua identidade social, se perdeu no 

discurso da nação americana. Não obstante, por traz da oratória estadunidense estava 

uma superpotência que visa à manutenção de seu status preponderante sobre os assuntos 

internacionais do seu interesse. Isso foi o que aconteceu após o 11 de setembro para que 

o país pudesse justificar certos comportamentos políticos e militares em resposta aos 

atentados de 2001. 

 
A Casa Branca incorporou grande parte da visão reducionista que impera na 

literatura neorrealista referente às questões de identidades, instituições e normas, na sua 

cruzada contra o terrorismo; e mesmo adotando argumentos defensivos em prol da 

justiça e liberdades civis, adotaram-no para agir ofensivamente. Esses aspectos foram 
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observados no pós-11 de setembro para que os Estados Unidos pudessem validar certas 

condutas em resposta aos atentados de 2001. Percebe-se isso nos documentos aprovados 

pelo executivo norte-americano que, concomitante a uma política de segurança 

agressiva implícita, fizeram referências explícitas aos elementos de soft power. No 

entanto, ao mesmo tempo em que as medidas legislativas eram implementadas pelo ator 

estatal, deparavam-se com o não cumprimento de tratados internacionais. 

 
Diante do que foi observado, verificou-se que os neorrealistas endossam a 

necessidade dos atores estatais adotarem medidas visando à defesa de seu território 

contra ameaças reais ou percebidas. Por isso, Mearsheimer (1995) afirma que a maior 

parte dos países gostaria de ser a potência militar mais poderosa do sistema porque esta 

seria a melhor maneira de garantir a sua segurança em um mundo cercado de incertezas. 

Como observa Rocha (2002, p. 269), 

 
[...] todos os Estados buscam, no mínimo, a preservação de sua própria 

soberania e, no máximo, o domínio sobre o conjunto do sistema 

internacional, o que seria outra forma de indicar sua mais completa 

satisfação em relação aos problemas de segurança. [...] os Estados-

nacionais previnem-se, seja por meio do desenvolvimento de 

estruturas militares e de acumulação de outros recursos de poder, [...] 

seja por meio de celebração de alianças, com bases nas quais esperam 

dissuadir potenciais inimigos de ações que firam seus interesses e sua 

soberania. 

 

Esse pressuposto, todavia, foi refutado pelos ataques terroristas aos Estados 

Unidos em 2001. Foi a partir da necessidade de uma resposta rápida aos apelos da 

população, e de desmanchar a imagem de impotência da maior potência mundial em 

termos militares, em decorrência dos atentados em território nacional, que o então 

presidente americano iniciou sua campanha mundial antiterror. Para isso, o presidente 

norte-americano atrelou coerentemente suas intenções ao objetivo prático da ação 

política através um refrão soft em prol da paz, justiça e bem-estar no mundo, mas acima 

de tudo, em busca de legitimidade. 

 
Com tal finalidade, o governo americano fez com que sua intenção individual 

originasse uma intencionalidade coletiva que compartilhasse seu discurso hegemônico e 

seus interesses no esforço de uma campanha mundial contra o terrorismo com o intuito 

de afetar as escolhas e os resultados políticos. Era imprescindível ditar políticas que 

minimizassem suas vulnerabilidades e maximizasse suas oportunidades (BUZAN, 
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2008). Para tal, valendo-se do termo impresso por Walt (1987) sobre balança de ameaça 

como uma reformulação da balança de poder; os Estados Unidos conduziram os Estados 

aliados a uma atuação conjunta contra uma ameaça comum que gerou instabilidade e 

uma insegurança generalizada, embora este multilateralismo fosse apenas um sofisma. 

 
Essa campanha mundial contra o terrorismo liderada pelos norte-americanos 

também retomou o discurso de valor sobre o “bem” e o “mau”; amigo e inimigo 

(WENDT, 1992). Nesse aspecto, um grupo de países, estrategicamente selecionados, 

passou a compor a lista do Departamento de Estado como inimigo potencial não só dos 

Estados Unidos, mas do globo. Os cálculos dos países foram densamente influenciados 

pelas probabilidades e pelos entendimentos intersubjetivos sobre si e o outro, e pelas 

interpretações que estes atores estatais têm da sua posição no sistema (BEVIR; 

RHODES, 2002). É esse significado coletivo que constitui a estrutura na qual os 

Estados se organizam e atuam. 

 
Disso resultaram as consequências da inobservância, ou mesmo negação, de um 

regime internacional de direitos humanos em decorrência de políticas antiterroristas em 

nome da segurança, bem como da manutenção do status quo no cenário internacional. À 

vista disso, infere-se que em tempos de crise, como o 11 de setembro, as ações estatais 

são induzidas não por princípios morais e compromissos legais, mas por relações de 

interesse e poder. Foi nesse viés descrito pelos neorrealistas que foi articulada, 

majoritariamente, a agenda política contraterrorista estadunidense na última década. 

 
Para essa investigação, tendo em vista o caráter descritivo e analítico desse 

trabalho, a partir de uma abordagem qualitativa, foram contemplados fatores que 

determinaram ou contribuíram para a ocorrência de fenômenos observados, com o 

intuito de aprofundar a discussão sobre a inobservância de um regime internacional de 

direitos humanos em razão da presença de um novo ator não-estatal que reorientou as 

relações internacionais contemporâneas. 

 
Primeiramente, realizou-se uma revisão bibliográfica de trabalhos acadêmicos, 

dissertações e teses, e artigos científicos já realizados em áreas semelhantes, como 

fontes secundárias, que corroboraram com a fundamentação teórica do objeto de estudo. 

Esse exame fez referência tanto ao tema principal, o contraterrorismo como atentado à 

consolidação dos direitos humanos; quanto aos temas que respaldaram essa análise, 

como a menção de períodos tanto de construção quanto de desconstrução e 
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transformações relacionadas aos direitos humanos para uma melhor contextualização e 

compreensão do papel que atualmente desempenham na conjuntura internacional face 

às novas adversidades nas relações internacionais contemporâneas decorrentes do 

terrorismo transnacional. 

 
Somam-se a essas discussões sobre o terrorismo a partir do 11/09, a análise da 

política externa de combate ao terrorismo do governo estadunidense, como a Doutrina 

Bush e a detenção, tratamento e julgamentos de suspeitos terroristas e se essas medidas 

poderiam indicar um retrocesso aos direitos individuais reconhecidos 

internacionalmente no século passado. Essa averiguação que permitiu a delimitação do 

objeto diz respeito à finalidade da pesquisa e estabelece o que é estudado com 

circunscrição de espaço e tempo (PEREIRA, 2004). Desta forma, investigou-se o 

contexto no qual as ações de combate ao terrorismo foram criadas e implementadas. 

 
Mesmo que o terrorismo não seja um objeto de estudo recente, foi apenas após o 

11/09 que o tema adquiriu a notoriedade necessária para conclamar, de fato, toda a 

comunidade internacional a uma ação individual e coletiva a fim de combater este que 

significou um dos maiores desafios dos últimos tempos. E somente após essa data, os 

reflexos das políticas antiterroristas sobre os direitos humanos contraíram a publicidade 

internacional necessária para desafiar e questionar a legitimidade das políticas de 

segurança estatais tanto nacionais quanto internacionais. 

 
Esse levantamento bibliográfico, portando, forneceu informações importantes que 

permitiram o direcionamento para as fontes primárias. A literatura teórica e a análise 

empírica sobre pesquisas preexistentes sobre este mesmo assunto possibilitaram 

comparações entre os dados coletados, forneceram descrições da realidade, e 

permitiram a contextualização e a generalização das descobertas na medida em que a 

produção teórica condenou as políticas governamentais antiterroristas americanas 

(FLICK, 2009). Neste sentido, os dados secundários possibilitaram o posicionamento de 

ideias que visam cumprir com os objetivos propostos e a questão de pesquisa nos 

termos em que essa foi construída. 

 
Em um segundo momento, foi feita uma aborgadem mais conceitual dos 

documentos oficiais concernentes ao problema de pesquisa e relatórios na área de 

segurança dos Estados Unidos. Verificou-se como esses mesmos conceitos foram 
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construídos e distorcidos, a partir da análise de conteúdo desses textos. Segundo Flick 

(2009, p. 234), 

 

os documentos representam uma versão específica de realidades 

construídas para objetivos específicos. Os documentos devem ser 
vistos como uma forma de contextualização da informação. Devem 

ser vistos e analisados como dispositivos comunicativos 
metodologicamente desenvolvidos na construção de versões sobre 

eventos. 

 

Neste sentido, foram examinados os conteúdos da legislação pertinente e de 

alguns documentos disponibilizados pela Casa Branca e pelos órgãos federais como o 

Departamento de Estado, o Departamento de Justiça e o Departamento de Defesa, que 

corroboraram para a avaliação das suposições e para a reposta do problema de pesquisa. 

A partir da observação dessa literatura, buscou-se verificar como a política externa de 

combate ao terrorismo estadunidense deteriorou a política de direitos humanos 

internacionais e como o contraterrorismo estadunidense se converteu em um tipo de 

terrorismo camuflado, não explícito nos documentos explorados. Essa análise de 

conteúdo permitiu o estudo de ações emanadas pela administração Bush que não 

estavam ditas nos documentos investigados ou estavam ditas nas entre linhas. 

 
Esses elementos citados, que passaram a ditar a política de segurança nacional 

adotada após o 11/09, expandiram a autoridade do governo em detrimento dos direitos 

individuais. Logo após os atentados de 2001, a Casa Branca institucionalizou e 

legitimou atos que suprimiram as liberdades individuais e civis como estratégia de 

defesa. Essas medidas, todavia, foram reproduzidas em outros países. 

 
Em razão disso, considerou-se importante à análise de conteúdo da Estratégia de 

Segurança Nacional - NSS de 2002, em primeiro lugar, sendo este um dos instrumentos 

mais importantes em termos de segurança nacional por traçar os pilares da política 

externa do governo Bush até ao fim do seu mandato. Dessa forma, assumiam-se 

estratégias internas e externas tendo em vista transformar a segurança nacional e 

internacional, além de reforçar as instituições americanas para adequá-las aos desafios e 

oportunidades do século XXI. 

 
Além desse documento, foi mencionada a Autorização para o Uso da Força 

Militar, já que ela autorizou o presidente George W. Bush a usar todos os meios 

necessários e apropriados contra nações, organizações, ou pessoas suspeitas de planejar, 
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autorizar ou ajudar ataques terroristas com o objetivo de prevenir futuros ataques 

terroristas aos Estados Unidos. 

 
E por fim, a análise de conteúdo da Ordem Militar, de 2001, referente à Detenção, 

Tratamento e Julgamento de réus estrangeiros na guerra contra o terrorismo. Este 

documento culminou no estabelecimento de comissões militares e respaldou uma série 

de violações aos direitos individuais, na medida em que ela autorizava a transferência, 

prisão e julgamento de suspeitos em centros de detenção no exterior. 

 
Corroboraram também com essa pesquisa os registros e documentos publicados 

por organizações internacionais como as Nações Unidas, em particular duas resoluções 

do Conselho de Segurança (CSNU), a 1.368/01 e a 1.373/01, uma vez que contribuíram 

para o estabelecimento de um regime contraterrorista global. Agregam-se a este rol de 

atores, as organizações não governamentais como a ACLU, a HRW, a AI e a OSJI. 

Todas publicaram relatórios denunciativos nos quais explicitam as sequelas das 

políticas governamentais antiterroristas ao concluírem que, na realidade, a guerra ao 

terror se traduziu em uma guerra aos próprios valores e princípios democráticos norte-

americanos
3
. Esses relatórios fizeram referência às práticas de torturas como técnicas de 

investigação, aos interrogatórios em Guantánamo, no Afeganistão e no Iraque, às 

comissões militares, às prisões secretas da CIA, às detenções preventivas e sem 

julgamentos. Para essas organizações não-governamentais, muitas dessas medidas 

ultrapassaram as necessidades de monitoramento exigidas pelo panorama de 

insegurança. 

 
Adiciona-se ainda, a publicação de denúncias sobre violações de direitos humanos 

por algumas revistas e jornais americanos como a Foreign Affairs, The Washington Post 

e The New York Times, que corroboraram para a confrontação entre as informações 

fornecidas pelo governo estadunidense e a realidade; endossando a relevância dos 

instrumentos midiáticos para a produção de dados. De acordo com Flick (2009), os 

procedimentos de análise se referem não apenas às conversas cotidianas, mas também 

outros tipos de dados, como entrevistas ou reportagens nos meios de comunicação. 

 
Do mesmo modo, considerou-se importante a complementaridade entre 

abordagens metodológicas qualitativas e quantitativas. Essa associação pôde auxiliar na 

verificação dos dados empíricos, provendo um quadro mais elucidativo sobre a o objeto 

 
3
 Vide nota de rodapé n.2. 
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de pesquisa. “No entanto, os diversos métodos permanecem autônomos, tendo como 

ponto de encontro o tema em estudo. Nenhum deles combinados é visto como superior 

ou preliminar” (FLICK, 2009, p.43). 

 
Assim, embora a investigação tenha se pautado na abordagem qualitativa, existem 

domínios quantificáveis que corroboram com a interpretação dos fatos. Por isso, foram 

empregados alguns dados quantitativos como parâmetro de identificação da intensidade 

ou do grau de algumas ações de combate ao terrorismo e o respectivo direito infringido. 

Desse modo, vale-se da pesquisa qualitativa no desenvolvimento de hipóteses que 

foram posteriormente testadas por meio de algumas referências quantitativas (FLICK, 

2009). 

 
Desta forma, com o propósito de analisar as relações políticas internacionais 

contemporâneas, sob o prisma dos direitos humanos, em face da irrupção do novo 

terrorismo, o presente trabalho foi desenvolvido da seguinte maneira: 

 
No Capítulo 1 – O Processo de Construção da “Era dos Direitos”: conceito e 

evolução dos direitos humanos – Ao considerar a existência de um conjunto de direitos 

inalienáveis, fez-se uma breve explanação sobre a construção e evolução dos direitos 

individuais, civis e políticos cujas raízes remetem ao século XVIII. Em seguida, 

analisou-se o processo de afirmação de uma cultura internacional de direitos humanos, 

pós-1945. A partir deste momento, observou-se uma preocupação internacional 

fundamentada no conceito de defesa da dignidade humana e em valores do ser humano. 

Tendo em vista que os preceitos mais elementares fossem respeitados, esses direitos 

adquiriram uma posição de destaque na nova conjuntura mundial que se desenhava e, 

para tal, um sistema internacional foi desenvolvido, elencando e definindo um rol de 

direitos, para todas as pessoas, indiscriminadamente, em todas as partes do mundo. 

Posteriormente, pretendendo-se enfatizar e reforçar todo o aparato internacional em prol 

dos direitos humanos, convocou-se a Segunda Conferência Mundial sobre Direitos 

Humanos, marco da fase de implementação dos instrumentos existentes, visando a uma 

maior complementaridade entre os mecanismos globais e regionais de proteção. 

 
No Capítulo 2 – A “Era do Terror” e o Processo de Desconstrução dos Direitos 

Humanos – Por outro lado, procurou-se desenvolver a fase correspondente ao processo 

de desconstrução dos direitos humanos em decorrência da adoção, a partir do 11 de 

setembro, de políticas antiterroristas perpetradas pelos grandes líderes mundiais, em 
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particular os Estados Unidos, que, em nome da tradicional doutrina da soberania, bem 

como visando à segurança nacional, foi autor de graves violações aos direitos 

individuais consagrados em décadas anteriores. Para esta análise, inicialmente foram 

apresentadas breves considerações sobre o terrorismo transnacional, distinguindo-o 

daquele praticado em décadas anteriores e a posterior instauração de um regime 

contraterrorista global decorrente dos atentados de 2001 aos Estados Unidos. 

 
No Capítulo 3 – As Principais Políticas Antiterroristas da Administração Bush: 

uma guerra “contra o terror” e “contra os direitos humanos – Primeiramente, foi 

analisada a Estratégia de Segurança Nacional - NSS de 2002 (U.S., 2002c), também 

conhecida como Doutrina Bush. Esse foi um dos documentos mais importantes em 

termos de segurança nacional por que traçou os pilares da política externa do governo 

Bush até ao fim do seu mandato. Foi, portanto, uma estratégia de política externa que 

deveria orientar a política internacional, transparecendo a ideologia da supremacia 

estadunidense no cenário mundial. Essa doutrina conduziu um regime global de 

combate ao terrorismo. 

 
Em seguida, foi analisada a Ordem Militar de 13 de novembro de 2001 (US., 

2001a), referente à Detenção, Tratamento e Julgamento de certos não-cidadãos na 

guerra contra o terrorismo. Ela autorizava a prisão e julgamento de suspeitos em centros 

de detenção no exterior. Nestes locais, os detentos poderiam ser tratados de qualquer 

maneira até que fossem julgados, liberados, ou mantidos em custódia indefinidamente 

por pessoas ligadas ao ramo do Executivo estadunidense. Nesse sentido, sob a 

justificativa de cercear a expansão do terrorismo internacional, uma vez que este 

passava a ameaçar a estabilidade do sistema de Estados-nação, alguns países acabaram 

incitando meios de disseminação de terror por meios igualmente questionáveis, embora 

divergentes dos utilizados por células terroristas. 

 
No Capítulo 4 – O Retrocesso dos Direitos Humanos no Século XXI – Buscou-se 

avaliar, a partir das análises das violações dos direitos humanos elucidadas, como estas 

corroboram a asserção de um período de retrocesso à consolidação dos direitos humanos no 

sistema internacional. Além disso, verificou-se também no respectivo capítulo, tanto o 

desrespeito aos preceitos elencados pelo direito internacional, quanto à deterioração do 

regime internacional dos direitos humanos. Neste sentido, ao deparar-se com uma 
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situação de desrespeito às leis no âmbito global, verificou-se que os mesmos Estados 

que as formulam, são aqueles que as destroem. 

 
Nas Considerações Finais – Foram apresentadas todas as considerações relevantes 

para a compreensão dos objetivos propostos e para o problema de pesquisa. 

 
1 O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA “ERA DOS DIREITOS”: CONCEITO 

E EVOLUÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

 
 
 
1.1 OS DIREITOS HUMANOS EM RETROSPECTO: breves considerações 
 

 

Buscou-se, inicialmente, no presente trabalho, ainda que de forma simples, 

analisar a evolução do processo de construção dos direitos humanos. Considerando que 

esta evolução se desenvolve em fases, configura-se como a gênese das discussões a 

respeito dos direitos do ser humano e bem como, a primeira fase, o momento em que 

houve o reconhecimento deles pelo Direito Positivo através das Declarações de Direito 

do século XVIII, e no momento em que eles foram absorvidos pelas legislações dos 

Estados. 

 
Posteriormente, essa evolução perpassa pela ampliação da categoria de direitos 

conquistados, ou seja, dos direitos individuais para os direitos sociais. Estes, contudo, 

traduzem os reflexos das lutas sociais históricas que promoveram uma mudança na 

relação entre governantes e governados. 

 
Como evidencia Bobbio (1992), com a institucionalização do Estado democrático 

de direito, verificava-se a transição dos deveres dos súditos, para os direitos do cidadão. 

Este, no entanto, somente se tornaria cidadão do mundo na terceira fase de evolução, no 

período em que o processo de construção dos direitos humanos chegaria ao seu ápice. 

Observava-se, deste modo, um avanço no progresso da humanidade com a 

internacionalização dos direitos humanos. A partir dessa fase, apesar da 

responsabilidade primária, esses direitos não estariam restritos a competência exclusiva 

da jurisdição doméstica de um Estado. 

 
Dito isso, para fins do presente trabalho, foram analisadas as conquistas e as 

dificuldades enfrentadas para uma real consagração dos direitos humanos, em particular 

os direitos individuais, entre os quais os relativos à integridade pessoal, objeto desta 
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pesquisa, perante seus principais desafios contemporâneos. Deste modo, nesse longo 

processo de evolução, os direitos humanos passaram por fases de construção e 

desconstrução, desde sua proclamação e sua transformação em direito positivo no 

interior de cada Estado, até seu ingresso no ambiente internacional (BOBBIO, 1992). 

 
Assim como afirmam Bobbio, Matteucci e Pasquino (2000) os direitos humanos 

como direitos naturais, são direitos históricos e surgem no início da Era Moderna, ao 

mesmo tempo em que emergia a concepção individualista da sociedade. Acrescentam os 

autores que existem três variações teóricas referentes à natureza dos direitos do ser 

humano. A primeira reflete o pensamento de autores que defendem tais direitos como 

naturais, isto é, vistos como direitos inatos que precedem o contrato social. Para estes 

doutrinadores é dever do Estado reconhecê-los, admitindo a preexistência daquele à 

soberania deste. Os segundos não seguem ao jusnaturalismo e versam sobre direitos 

subjetivos concebidos pelo Estado ao indivíduo, com base na autonomia soberana 

daquele. E por fim, uma terceira abordagem é adotada pelos contratualistas ao 

fundamentarem direitos sobre o contrato, expresso pela Constituição, entre as diversas 

forças políticas e sociais. 

 
Todavia, independente da origem atribuída aos direitos humanos, se proveniente 

da vontade divina, ou inerente ao ser humano, ou proveniente do poder estatal ou ainda 

de luta de classe, esses direitos traduzem conjunturas históricas peculiares, refletindo os 

anseios de uma época específica. 

 
Diante disso, a ideia de que os indivíduos gozam de direitos inalienáveis não é 

uma prerrogativa do século XX, possui raízes antigas, uma vez que se referem a direitos 

vislumbrados ainda nas Revoluções Americana e Francesa no século XVIII. Destacava-

se o iluminismo como pai dos direitos humanos, quando a ideia de direitos encontrava-

se presente na teoria política através dos contratualistas como Hobbes, Locke e 

Rousseau
4
. 

 
Este século, também conhecido como o “Século da Razão”, não só simbolizou 

uma revolução artística, literária e de pensamento, mas também a ascensão de uma 

classe e a insustentabilidade de um regime. Nota-se, nesse contexto, tanto uma ruptura 

 
4
 Embora alguns doutrinadores iniciem o debate sobre estas questões referindo-se à Antiguidade, 

usualmente considera-se a origem das discussões sobre direitos humanos a partir das declarações, 
americana e francesa, no século XVIII. 
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de uma ordem constituída e a ascensão de uma concepção individualista da sociedade, 

quanto uma mudança na fonte da lei que passava a ser o indivíduo, e não mais se 

relacionava a vontade divina ou aos costumes, na medida em que se proclamavam os 

direitos do cidadão (BOBBIO, 1992). Desta forma, o próprio ser humano, a gênese 

desses preceitos e valores, tornava-se seu destinatário final (ARENDT, 2000). 

 
Destarte, tinha-se o cenário propício para a proclamação dos direitos de primeira 

geração, também conhecidos como direitos individuais, que anunciava o rol de direitos 

civis e políticos. Estes retratavam as lutas da burguesia revolucionária, com base na 

filosofia iluminista e na tradição da doutrina liberal, contra o despotismo do Antigo 

Regime. Estes direitos são as liberdades individuais, de pensamento, de religião, de 

reunião e liberdade econômica, a livre manifestação de consciência, segurança pessoal, 

direito à vida, direitos de ir e vir, dentre outros (DORNELLES, 1989). Referiam-se, 

portanto, a direitos que correspondem à personalidade do individuo. Desta forma, a 

liberdade era percebida como direito inalienável e independente de qualquer governo. 

Eram direitos, conforme Arendt (2000), inalienáveis, irredutíveis e indeduzíveis. 

 
No entanto, estes direitos inicialmente proclamados como resposta da evolução do 

liberalismo e individualismo, apenas consideravam o indivíduo isoladamente, e não os 

direitos individuais exercidos coletivamente. Estes, por sua vez, somente seriam 

incorporados à doutrina liberal, no século seguinte, como fator igualmente importante 

na relação entre governantes e governados. Desta maneira, inspirados pelas reflexões de 

K. Marx e no desenvolvimento crítico sobre o alcance dos mesmos, os direitos sociais 

expressavam aspirações e interesses de uma classe (LAFER, 1999). Nesta ocasião, 

percebeu-se que o indivíduo isoladamente não seria titular de direitos, mas sim o 

conjunto de grupos sociais vítimas das mazelas do período. É por essa razão que os 

assim chamados direitos de segunda geração, previstos pelo welfare state, são direitos 

de crédito do indivíduo em relação à coletividade, sendo eles o direito ao trabalho, 

saúde e educação. A complementaridade está em que estes últimos buscam assegurar as 

condições para o pleno exercício dos primeiros (Idem). 

 
Essa transformação, explanada até o momento, referente à inversão da relação 

entre soberanos e súditos, limitava-se, por sua vez, ao interior do Estado, não 

alcançando até o momento, as relações interestatais (BELLI, 2005). Desta forma, apesar 

de gradualmente inseridos em Constituições de corte liberal, os direitos humanos foram, 
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por um longo período, considerados um atributo, cujo reconhecimento dependia do 

pertencimento a uma comunidade política específica. Esse próprio limite a jurisdição 

estatal era estabelecido pelo não reconhecimento de uma instituição supranacional, 

acima da soberania dos Estados (RODRIGUES, 2000). 

 
Constatou-se que no referido período, o sistema internacional não estabelecia 

mecanismos formais para averiguar se os Estados estavam respeitando os direitos de 

seus cidadãos, evidenciando-se o paradoxo entre o fortalecimento dos direitos humanos 

e a manutenção de uma soberania estatal absoluta no panorama internacional. Isto é, 

este mesmo discurso em prol dos princípios da soberania estatal, consagrados desde 

Westfália
5
, serviria para ocultar violações maciças de direitos humanos. 

 

Verificava-se posteriormente uma transformação nesta relação entre Estado
6
 e 

indivíduo, uma vez que aquele como tutor dos direitos pertencentes e reconhecidos a 

este, não era mais capaz de garanti-los e protegê-los. Esta mudança, na qual se 

observava que os direitos não se esgotavam na atuação do ator estatal, era fruto da 

internacionalização dos direitos humanos que surgiu após a Segunda Grande Guerra 

como resposta às atrocidades cometidas pelo nazismo, apresentando o Estado como 

grande violador desses direitos. 

 
Diante disto, percebia-se que o processo denominado como de internacionalização 

dos direitos humanos, apesar dos direitos reconhecidos anteriormente, era um fenômeno 

recente e resultava da primeira ruptura
7
 do processo de construção dos direitos humanos 

e, que segundo Arendt, tinha origem no totalitarismo
8
 (Arendt, 2000). A convicção 

 
5
 Os tratados de Westfália (1648) estão na origem do sistema de Estados da Idade Moderna e, por 

conseguinte, legitimaram uma comunidade de Estados soberanos. Dessa forma, marcou o triunfo do 
Estado, no controle de suas questões internas e na independência externa. A partir deste momento, 
estabeleceram-se regras e princípios políticos da nova sociedade de Estados (MAGNOLI, 2004).  
6
 Devido aos horrores cometidos pelos nazistas o Tribunal de Nuremberg considerou que a Alemanha 

havia violado o direito costumeiro internacional que proíbe “crimes contra a humanidade” e, pela 
primeira vez, julgou um Estado responsável no âmbito internacional, legalmente e politicamente, pelo 
ocorrido dentro do seu território, com seus próprios nacionais (PIOVESAN, 2002).  
7
 Faz-se uso do termo ruptura para designar um fato que ocasiona um rompimento com o processo 

histórico em curso, e nesse contexto, o regime totalitário pode ser considerado uma cisão ao processo 
evolutivo, mesmo que no plano conceitual sobre os direitos humanos, uma vez que desconsidera a 
dignidade humana (ALMEIDA, 2006). Considerando os indivíduos não bem vistos pelo governo como 
um ser inferior e não sujeito a direitos. No caso do nazismo, especificamente, inferiores à raça ariana, 
preconizada por Hitler.  
8
 Os crimes contra os direitos humanos, especialmente nos regimes totalitários, podem sempre justificar-

se pela desculpa de que o direito equivale ao que é bom ou útil para um todo, em contraste com as suas 
partes. O lema de Hitler, de que “o direito é aquilo que é bom para o alemão” e apenas uma forma vulgar 
de uma lei pode ser encontrada em toda parte e que, na prática só não permanecerá eficaz se as tradições 
mais antigas, ainda em vigor nas constituições, o evitarem” (ARENDT, 2004, p. 332). 
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explicitamente assumida por este regime, de que os indivíduos eram supérfluos e 

descartáveis, contrastava com a ideia de valor do ser humano expressa na legitimidade 

da ordem jurídica. Sobre isso, afirma Lafer: 

 
partindo da situação extrema de violência construída pelo 

totalitarismo, procura elaborar uma análise da legalidade e da 

legitimidade de um poder e de um Estado que reduzem os homens a 

geradores de novas violências contra outros homens. Representa o 

totalitarismo uma ruptura na evolução histórica da tradição ocidental 

vinculando-se ao fenômeno da descontinuidade e da fragmentação do 

mundo moderno. A sobrevivência do governo e sua perpetuação no 

poder se dá através da constante subjugação das categorias e da 

constante ameaça a todos os outros indivíduos de serem subjugados. 

(apud BOUCAULT e ARAUJO, 1999, p.212). 

 

Como salienta Lafer (1999), o não-reconhecimento pelo Estado, do indivíduo 

como sujeito a ter direitos e não apena deveres, evidenciou a negação do ser humano 

dentro do Estado
9
. Assim, evidenciaram-se tanto a negligência de um Estado pautado 

em torno de uma raça intitulada superior e a segregação de grupos minoritários cujos 

indivíduos foram considerados supérfluos, quanto à negação aos avanços logrados em 

períodos anteriores quanto ao reconhecimento constitucional dessas categorias de 

direitos por parte do Estado. Diante das atrocidades dos regimes totalitários na década 

de 1930 e 1940, a humanidade percebeu, mais do que qualquer outro período histórico, 

as consequências da intolerância de um regime e da inobservância da dignidade 

humana. 

 
Deste modo, as violações que chocaram o mundo após o holocausto reacenderam 

a discussão em torno do princípio da soberania nacional absoluta na esfera 

internacional. Como Afirma Belli (2005, p.65) “há momentos na história da 

humanidade em que o horizonte de certeza no progresso é turvado por fatos que 

parecem contradizer a própria ideia de civilização”. Tornou-se necessário a partir deste 

momento, a criação de instrumentos internacionais que limitassem, e tornassem ilegais e 

ilegítimas ações político-jurídicas do Estado, uma vez que este como tutor dos direitos 

aos seus cidadãos foi o autor de graves violações a estes mesmos direitos (BELLI, 

2005). 

 
 

 
9
 Essa prática evidenciou ao mundo que, ao contrário do que se supunha no século XVIII, os direitos do 

ser humano não estavam protegidos independente da sua nacionalidade ou cidadania (COMPARATO, 
2007). 
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Se a Segunda Grande Mundial constituiu uma ruptura com os direitos humanos, o 

período seguinte deveria significar sua reconstrução. É neste contexto que se desenha o 

esforço da reconstrução dos direitos humanos como paradigma e referencial ético a 

orientar a ordem internacional contemporânea (PIOVESAN, 2006). Sobre este aspecto 

acrescenta Rocha (apud GUERRA, 2006, p.97): 

 
Sem Auschwitz talvez a dignidade da pessoa humana não fosse, ainda, 

princípio motriz do direito contemporâneo. Mas tendo o homem 
produzido o holocausto, não havia como ele deixar de produzir os 

anticorpos jurídicos contra a praga da degradação da pessoa por outras 
que podem destruí-la ao chegar ao poder. 

 

A partir desse momento, com o trabalho de codificação dos direitos humanos, 

verificava-se uma evidente mudança na relação entre o indivíduo e seu Estado, bem 

como do Estado com a comunidade internacional e do indivíduo com esta mesma 

comunidade, através do recrudescimento das regras de proteção internacional do 

cidadão perante as prerrogativas soberanas do Estado (RODRIGUES, 2000). 

 
O processo de internacionalização significava, portanto, uma delimitação da 

soberania estatal uma vez que havia o reconhecimento do indivíduo como sujeito de 

direitos das normas internacionais. Desta maneira, tornava-se um tema de legítima 

preocupação da comunidade internacional passando a ocupar espaço central na agenda 

das instituições internacionais. 

 

 

1.2 A RECONSTRUÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS PÓS - 1945: Do Processo de 

Construção a uma Cultura Internacional de Direitos Humanos 

 

 

1.2.1 O legado das Nações Unidas e a Carta Internacional dos Direitos Humanos: 

sistema global de proteção 

 

Como exemplo dessa dedicação internacional, têm-se as Nações Unidas, criada 

em 1945, que traz em sua Carta referências aos direitos humanos fundamentais. 

Percebe-se, todavia, que antes do surgimento dessa organização internacional, ainda em 

1942, os governos signatários da ONU já evidenciavam a necessidade de derrotar o 

inimigo em defesa da vida, da liberdade, da independência e da liberdade religiosa para 

a preservação dos direitos humanos (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 2000). 
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Esse projeto foi absorvido pela Carta de São Francisco três anos depois. Além das 

referências aos direitos humanos fundamentais, o documento convidava os Estados 

ingressantes a reconhecerem que os direitos do ser humano mencionados nesse tratado 

multilateral eram objeto de legítima preocupação internacional, e não mais se 

relacionam à nacionalidade ou ao país de origem do indivíduo. 

 
Dessa forma, as Nações Unidas não apenas demarcaram o surgimento de uma 

nova ordem mundial e trataram da necessidade de cooperação e segurança 

internacional, mas também citaram em seus artigos os direitos e liberdades 

fundamentais, independente de cor, raça, sexo, língua ou religião (BOBBIO; 

MATTEUCCI; PASQUINO, 2000). Além disso, criaram instrumentos internacionais 

para a observação desses direitos, destacando-se a Comissão de Direitos Humanos
10

, 

integrada ao Conselho Econômico e Social, encarregada a elaborar uma Carta 

Internacional de Direitos Humanos. 

 
Destarte, primeiro com as Nações Unidas, e em seguida com a criação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948
11

, esses direitos se tornaram 

valores consagrados universalmente e, como consequência, passaram a ocupar espaço 

central na agenda das instituições internacionais. 

 
Introduzia-se uma nova ordem mundial e com esta um novo modelo de conduta 

nas relações internacionais no qual seriam observados temas de essencial importância 

para uma boa convivência entre os atores que as encenavam (PIOVESAN, 2008). 

Revelava-se nesse contexto que as ideias gerais do passado estavam inadequadas para 

os direitos doravante conquistados pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos 

(ALMEIDA, 2006). 

 
 
 
 
 
 

 
10 Esta Comissão foi substituída pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (CDH), criado 
em 2006. 

  

11 Declaração Universal dos Direitos Humanos adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas, em 10 de dezembro de 1948 sob a Resolução n.217 A (III) por quarenta e oito votos a favor, e 
oito abstenções. As abstenções foram da Polônia, Ucrânia, Iugoslávia, União Soviética, Bielo-Rússia, 
Tchecoslováquia, África do Sul e Arábia Saudita. Os países socialistas se abstiveram por entenderem que 
a Declaração não tratou adequadamente os direitos sociais, econômicos e culturais. A Arábia Saudita se 
absteve por que a Declaração não se pautou pelos princípios da religião mulçumana e a África do Sul 
deixou de aprovar o texto por que o conteúdo do documento confrontava diretamente com a política 
racista do Apartheid. 
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1.2.2  A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
 

 

O marco desse desenvolvimento é simbolizado pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos em 1948. Como afirma Bobbio (1992) é uma síntese do passado e 

uma inspiração para o futuro. Ela surgiu da necessidade de se intensificar os esforços 

para a realização de uma cooperação e solidariedade internacional, diante do holocausto 

nazista, no domínio dos direitos humanos (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 

2000). 

 
O citado documento colaborou para a transformação do sistema Westfaliano das 

relações internacionais, cujos Estados soberanos detinham exclusividade no sistema 

internacional, ao inserir e conferir ao indivíduo a igualdade de sujeito do Direito 

Internacional. Desse modo, se no século XVI o teórico Jean Bodin, no período de 

formação dos Estados nacionais europeus, já enunciava as limitações do poder 

soberano, e entre elas as decorrentes de “leis naturais e divinas”, é apenas no pós-1945, 

com a internacionalização dos direitos humanos, que o princípio da soberania estatal 

consagrado desde Westfália perde sua acepção absoluta (ALVES, 1994). 

 
Inseriu-se assim, um período no qual a competência do direito internacional não 

se extinguiria nas relações recíprocas entre Estados. Estabeleceu-se um parâmetro de 

legitimidade para os governos, substituindo a força ética e consubstanciando um clima 

de solidariedade que configurava os interesses de governos, organizações multilaterais e 

não governamentais sobre um mesmo tema. Tendo em vista a inclusão de uma visão 

universal e indivisível dos direitos humanos, constatava-se o fomento aos demais 

tratados internacionais de proteção que invocavam o consenso internacional a respeito 

de temas centrais aos direitos humanos na busca de se criar padrões mínimos de 

proteção (PIOVESAN, 2006). 

 
Deste modo, com a Declaração de 1948, tinha-se início a última fase na qual a 

afirmação dos direitos era, ao mesmo tempo, universal e positiva. Universal no sentido 

de que os destinatários dos princípios nela contidos não eram mais apenas os cidadãos 

deste ou daquele Estado, mas todas as pessoas; e positiva no sentido de que colocava 

em movimento um processo em cujo final os direitos humanos deveriam ser não mais 

apenas proclamados ou apenas idealmente reconhecidos, porém efetivamente protegidos 

até mesmo contra o Estado que os tivessem violado (BOBBIO, 1992). Confere-se que: 
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a nova universalidade procura, enfim, subjetivar de forma concreta e 
positiva os direitos da tríplice geração na titularidade de um indivíduo 

que antes de ser o homem deste ou daquele país (...) é pela sua 
condição de pessoa, um ente qualificado por sua pertinência ao gênero 

humano, objeto daquela universalidade (apud FILHO, 1998, p. 73). 

 

A Declaração Universal é referência quando se remete a assuntos de direitos 

humanos, uma vez que inaugurou um período de restauração dos direitos perdidos, e 

uma nova fase de reivindicações humanas. Como enunciado em seu artigo 1º
12

, 

retomou os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade
13

. A partir deste período, a 

tríade proclamada durante a Revolução Francesa adquiriu alcance universal 

(COMPARATO, 2007). 

 
Porquanto esta, ao refletir a urgência de se fazer valer esses direitos, enunciou 

direitos pertencentes a todas as pessoas, independente de restrições como raça, cor, 

idade, sexo, e religião. Dessa maneira, ao reunir direitos e liberdades de diferentes 

categorias, ela conseguiu transmitir ideais que se completavam e traduziam o sentido de 

dignidade humana. 

 
Esta se proclamou universal por que as anteriores, antes de se dirigirem a todos os 

cidadãos, se dirigiam à ascensão de uma classe que se tornava incompatível com o 

regime vigente. Esta última Declaração assinala um conjunto de valores que por serem 

um “direito humano” se autodenominam universais, lançando um elenco de direitos que 

nem mesmo regimes arbitrários lhes poderiam subtrair. Desta maneira, em tese, se 

aplica a todas as pessoas, de todos os países, indiscriminadamente, reforçando assim, 

valores básicos em resposta ao regime nazista que reconhecia uma única raça como 

superior (PIOVESAN, 2002). Assim, esse ideário é reforçado no preâmbulo do 

respectivo documento: 

 
Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos 
resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da 

Humanidade e que o advento de um mundo em que os todos gozem de 
liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do 

temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do 
ser humano comum (DUDH, 1948). 

 

 
12 Considerando a asserção de que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em 
direitos, e são dotados de razão e de consciência, devem agir, portanto, em espírito de fraternidade, uns 
para com os outros. 

  

13 A primeira vez em que houve menção a fraternidade foi na Constituição francesa de 1791, e ainda 
assim como virtude ética e não como um preceito jurídico. Somente em 1948 que este princípio seria 
oficialmente declarado (COMPARATO, 2007). 
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Entretanto, a Declaração de 1948 representava apenas princípios não obrigatórios 

para os Estados, isto é, um código de conduta para a atuação dos membros integrantes 

da comunidade internacional, definindo o rol de direitos e liberdades fundamentais a 

serem garantidos (PIOVESAN, 2008). No entanto, há um consenso em considerá-la um 

costume internacional já que ela representa o interesse e a vontade dessa mesma 

comunidade de Estados, além de salientar que seus dispositivos encontram-se presentes 

em vários tratados internacionais e nas Constituições de diversos Estados. Sobre essa 

questão, observa Bobbio (apud FILHO, 1998, p. 82): 

 
A Declaração é algo mais do que um sistema doutrinário, porém algo 

menos do que um sistema de normas jurídicas. De resto, como já 
várias vezes foi observado, a própria Declaração proclama princípios 

de que se faz pregoeira não como normas jurídicas, mas como ‘ideal 
comum a ser alcançado por todos os povos e todas as nações’. 

 

Iniciava-se a fase de normatização dos direitos previstos, e para tal análise, 

importa-se ressaltar que, de forma distinta dos tratados convencionais que regulam 

interesses materiais e estabelecem obrigações recíprocas interestatais, os tratados de 

direitos humanos não são interpretados de forma que favoreçam os Estados, mas sim os 

indivíduos (RAMOS, 2004), uma vez que estão direcionados a proteção de direitos 

concernentes aos seres humanos. Deste modo, não objetivam estabelecer o equilíbrio de 

interesses entre os Estados, mas sim garantir o exercício de direitos e a liberdades 

fundamentais a todas as pessoas, nas relações recíprocas entre os Estados (PIOVESAN, 

2008). 

 
Diante disto, além da Declaração Universal, outros dois documentos importantes 

surgiram para garantir a obrigatoriedade jurídica dos direitos enunciados naquele 

documento. Estes, por sua vez, constituiriam a Carta Internacional de Direitos 

Humanos, e são eles os Pactos Internacionais
14

 de Direitos Civis e Políticos, e Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais. 

 
 
 
14

 Ambos os Pactos foram assinados em 1966 e somente entraram em vigor em 1976 após o deposito e 

ratificação do 35º membro. A divisão em dois Pactos distintos não foi prevista inicialmente pela 
Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas. Após iniciados os trabalhos no período de 1949-
1951, neste último ano a Assembleia Geral das Nações Unidas, sob influência de países ocidentais, 
determinou que fossem elaborados dois Pactos em separado, que deveriam ser aprovados e abertos para 
assinatura simultaneamente, no sentido de enfatizar a unidade dos direitos neles previstos. Independente 
da divisão dos direitos elencados na Declaração em duas categorias, mantinha-se o argumento de 
indivisibilidade de direitos, uma vez que uma categoria não poderia existir sem a outra (PIOVESAN,2002 
p.166). 
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1.2.3 Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos  
 

 

Tendo em vista a observância dos direitos individuais para fins do presente 

trabalho, foram observadas as principais contribuições do Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos
15

 e seus Protocolos para a consagração destes mesmos 

direitos. 
 

Portanto, revestiu-se de importância uma breve análise sobre o respectivo Pacto, 

salientando que “um Pacto sobre os direitos civis e políticos contendo disposições de 

ordem substancial redigidas em termos essencialmente preceptivos, levando em 

consideração que os direitos humanos e as liberdades enunciadas e tuteladas” 

(BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 2000, p. 357) eram relevante em seu caráter 

normativo, estabelecia-se “a segunda fase do processo de institucionalização dos 

direitos fundamentais no âmbito universal e dava-se início a terceira etapa relativa à 

criação de mecanismos de sanção às violações de direitos humanos (COMPARATO, 

2007, p. 279)”. 

 
A grande contribuição deste Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, 

além da obrigatoriedade para seus signatários, refere-se à extensão
16

 desses mesmos 

direitos em relação ao elenco de direitos civis e políticos reconhecidos pela Declaração 

Universal. Além do mais, é pontual ao discorrer sobre o princípio da igualdade essencial 

a todos a todos os seres humanos, conforme se observa em seu artigo 2; inciso 1º: 

 
Cada um dos Estados Partes no presente Pacto se compromete a 

respeitar e a garantir a todos os indivíduos que se encontram em seu 

território e estejam sujeitos a sua jurisdição os direitos reconhecidos 

no presente Pacto, sem distinção alguma de raça, cor, sexo, idioma, 

religião, opinião política ou de outra índole, origem nacional ou social, 

posição econômica, nascimento ou qualquer oura condição social.
17

 
 

 

Consideram-se os direitos individuais autoaplicáveis, uma vez que impõem ao 

Estado-parte obrigação imediata de respeitar e assegurar esses direitos. Assim, entre os 

 

 
15 O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos foi adotado pela Resolução n. 2.200 A (XXI) da 
Assembleia Geral das Nações Unidas em 16 de dezembro de 1966. 

  

16 O art. 10 determina o direito dos indivíduos privados de sua liberdade a um tratamento humano e 
digno; o art. 11 determina a proibição de que alguém seja preso por dívidas contratuais; o art. 24 
estabelece direitos especiais das crianças; e o art. 27 estabelece uma cláusula geral de não discriminação e 
de igualdade perante a lei. 

  

17 (Tradução livre). 
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principais direitos e liberdades cobertos pelo presente Pacto estão o direito à vida; o 

direito de não ser submetido à tortura ou a outros tratamentos cruéis, desumanos ou 

degradantes; o direito de não ser escravizado, nem submetido à escravidão; direito à 

liberdade e segurança pessoal; direito a não ser sujeito à prisão ou detenção arbitraria; 

direitos a um julgamento justo; à igualdade perante a lei; a proteção contra interferência 

arbitrária na vida privada; liberdade de movimento; direito a uma nacionalidade; o 

direito de casar e formar família; as liberdades de pensamento, consciência e religião; 

liberdade de opinião e expressão; reunião pacífica, direito a aderir à associação e 

sindicatos e o direito de votar e de tomar parte do governo (PIOVESAN, 2008) 
18

. 

 
Ao incorrer nessa análise, destaca-se no PIDCP a referencia a seu artigo 4º que 

discorre sobre a cláusula de derrogação. Esta tem caráter temporário e os direitos 

“derrogáveis” ficam condicionados aos rigorosos limites impostos pela decretação de 

estado de emergência, sendo proibida qualquer medida discricionária fundada na raça, 

cor, sexo, língua, religião ou origem social. No entanto, o Pacto também prevê direitos 

inderrogáveis como o direito à vida; à proibição da tortura, da escravidão e servidão; 

além do direito à liberdade de pensamento (PIOVESAN, 2008). Contudo, não bastavam 

o reconhecimento formal e a incorporação dessa matéria pelo Estado no seu direito 

interno. Por isso, criaram-se órgãos de monitoramento da ação estatal para garantir a 

eficácia dos instrumentos ratificados pelos países
19

. 

 
Ainda assim, investe-se de importância a averiguação das declarações, leis e 

tratados internacionais, não somente por se referir a um tema global, mas por que a 

 
 
18 Como menciona PIOVESAN (2002, p.168) constata-se que o Pacto abrigava novos direitos e garantias 
não incluídos na Declaração Universal, tais como direito à autodeterminação (art. 1º); o direito a não ser 
preso em razão de descumprimento de obrigação contratual (art. 11); proibição da propaganda de guerra 
ou incitamento a tolerância étnica ou racial (art. 20); direito da criança ao nome e nacionalidade (art. 24); 
a proteção dos direitos de minorias à identidade cultural, religiosa e linguística (art. 27); dentre outros. 

  

19 Tendo em vista estas questões, o Pacto também previu um sistema de monitoramento e implementação 
internacional destes direitos, para fiscalizar o cumprimento pelos seus signatários. Essas medidas são 
vislumbradas pelo artigo 40 do documento e ao ratificá-lo, torna-se necessário que seus signatários 
realizem um ritual através da transmissão de relatórios periódicos sobre medidas que de fato comprovem 
seu compromisso com o documento firmado e que está cumprindo seus compromissos internacionais. 
Nota-se que a dificuldade em se avaliar esses relatórios está relacionada à sua credibilidade, uma vez que 
os governos buscam encobrir evidências de práticas abusivas e correntes de direitos humanos 
(PIOVESAN, 2002). Mesmo assim, o mecanismo de controle estabelecido pelo Pacto de Direitos Civis e 
Políticos foi aprimorado com o Protocolo Facultativo ao tratado. Este possui o mecanismo de petições 
individuais a serem examinadas pelo Comitê de Direitos Civis e Políticos, apresentadas por pessoas 
vítimas de violações. Esta medida, por sua vez, é uma prerrogativa aos nacionais de Estados que tenham 
ratificado o protocolo. Todavia, ainda é grande a resistência de muitos Estados em consentir que 
indivíduos tenham o poder de encaminhar petições individuais uma vez que essa sistemática pode gerar 
situações politicamente delicadas e constrangedoras no âmbito internacional (ibidem). 
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vigência dos direitos humanos representa valores referentes à dignidade humana 

(COMPARATO, 2007). Observava-se, desta forma, que com advento de uma legislação 

internacional para os direitos humanos, competia aos Estados não apenas o 

reconhecimento a tais direitos, mas também a declaração da ilegalidade e adoção de 

medidas eficazes a fim de evitar certas práticas contrárias aos documentos firmados 

pelos mesmos. 

 

1.3 OS SISTEMAS REGIONAIS DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS  
 
 

Verificaram-se, conforme ilustrado anteriormente, os instrumentos globais 

produzidos sob os auspícios das Nações Unidas, visto que representam os Estados 

participantes da comunidade internacional. Desta forma, tais instrumentos visam, em 

tese, a aplicabilidade de mecanismos de proteção aos direitos humanos a qualquer 

Estado integrante da ordem internacional. Porquanto, estes documentos que compõem o 

sistema internacional são constituídos por um complexo conjunto de regras acrescido 

pelo fator geográfico-espacial, uma vez que são destinadas a unidades políticas distintas 

(PIOVESAN, 2008). 

 
No entanto, complementar a estes mecanismos que visam fomentar uma cultura 

internacional de direitos humanos a serem observados por esta mesma comunidade 

estatal, existem os sistemas regionais da proteção que buscam internacionalizar os 

diretos humanos no plano regional. 

 
Estes últimos foram estabelecidos com o propósito de desenvolverem mecanismos 

mais eficazes para implementação dos direitos e liberdades fundamentais. Todavia, 

importa ressaltar que os sistemas regionais elucidados refletiam valores já enunciados 

na Declaração Universal, uma vez que esta traçou os objetivos a serem alcançados por 

todos os povos e todas as nações. No entanto, enquanto o sistema global estabelece 

parâmetros a serem observados pela comunidade internacional; os sistemas regionais, 

além desses padrões mínimos, valem-se também de instrumentos formulados a partir 

das peculiaridades regionais, contribuindo para aplicação dos mesmos. Isto é, 

concomitante as especificidades de cada local, procurou-se torná-los compatíveis com 

os parâmetros internacionais, uma vez que a maioria dos países que integra estes 

sistemas regionais, também integra mecanismos globais de proteção (PIOVESAN, 

2006). 
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Considerando a dimensão na qual esses direitos deveriam ser observados, a 

averiguação dos dois sistemas, o global e o regional, tornou-se importante na medida 

em que eles ampliavam e fortaleciam a proteção internacional dos direitos humanos. 

Assim, como observa Piovesan (2006, p. 55): 

 
para focar o processo de justicialização dos direitos humanos nos 

sistemas regionais, importa enfatizar que os tratados de proteção aos 

diretos humanos [...] fixam um consenso internacional sobre a 

necessidade de adotar parâmetros mínimos de proteção [...]; impõem 

deveres jurídicos aos Estados (negativas e/ou positivas) no sentido de 

respeitar, proteger e implementar os direitos humanos; instituem órgão 

de proteção, com Comitês, Comissões e Cortes; e estabelecem 

mecanismos de monitoramento voltados à implementação dos direitos 

internacionalmente assegurados [...]. 

 

Consolidava-se, assim, a convivência do sistema global composto pelos 

instrumentos das Nações Unidas com a Carta Internacional de Direitos Humanos e as 

demais Convenções, com os sistemas regionais. Para fins da presente pesquisa serão 

analisados, sucintamente, apenas os sistemas europeu e americano. Importa ressaltar a 

constituição desses sistemas regionais uma vez que, em razão do regime contraterrorista 

global fomentado pelos Estados Unidos, vários países, em diversas partes do globo, 

corroboraram para a instauração de uma cultura de tolerância a violações de direitos 

humanos, pós - 11 de setembro. 

 

1.3.1 O Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos  
 

 

Apreciou-se, primeiramente, o sistema europeu de proteção aos direitos humanos, 

uma vez que, considerado o mais consolidado e amadurecido, exerceu influência sobre 

os demais. Ressalva-se, portanto, a contribuição deste e dos demais sistemas analisados 

para a implementação dos diretos individuais, objetos do presente estudo. Destarte, 

tornou-se importante, para a compreensão desse sistema, o contexto no qual ele se 

insere. Ele surgiu no período Pós-Segunda Guerra com o objetivo de estabelecer 

parâmetros mínimos de proteção humana em resposta às “barbáries” cometidas pelo 

legado nazista. Deste modo, dentro do panorama europeu, observava-se uma: 

 
ruptura e posterior reconstrução dos direitos humanos, caracterizado 
pela busca de integração e cooperação dos países da Europa ocidental, 

bem como a consolidação, fortalecimento e expansão de seus valores, 
dentre eles a proteção dos direitos humanos (PIOVESAN, 2006, p. 

63). 
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Conferia-se assim, sob o marco do processo de integração, a afirmação de valores 

democráticos e dos direitos humanos, buscando-se evitar novas violações aos mesmos. 

Desses anseios, surgiu a Convenção Europeia de Direitos Humanos. Essa, por sua vez, 

foi elaborada pelo Conselho da Europa, uma organização representativa dos Estados da 

Europa Ocidental
20

, cujos objetivos eram a proteção aos direitos humanos e o fomento 

do progresso econômico e social visando unificar a Europa. Assim, os Estados-membros 

desse Conselho adotaram em 1950
21

 a Convenção Europeia para Proteção dos Direitos 

Humanos e Liberdades Fundamentais (COMPARATO, 2007). 
 

Estes direitos compreendiam basicamente direitos civis e políticos, inspirados no 

ideário democrático-liberal e individualista, e foram elencados na Seção I, artigos 2º ao 

18, da respectiva Convenção. Dentre eles destacam-se o direito à vida, à liberdade e a 

segurança; a proibição da tortura e da discriminação; o direito a um julgamento justo e a 

não ser punido sem previsão legal. 

 
Além disso, importa acrescentar que a convenção Europeia introduziu 

originariamente uma peculiar sistemática de monitoramento dos direitos nela previstos, 

instituindo dois órgãos distintos: a Comissão e a Corte Europeia de Direitos Humanos. 

No entanto, em 1998, com o advento do Protocolo n. 11, ambos foram substituídos por 

uma nova Corte permanente, ao contrário dos órgãos anteriores que funcionavam em 

tempo parcial. Visava-se, com a insurgência desse órgão reformulado, consagrar uma 

nova sistemática, fortalecendo a justicialização do sistema europeu. 

 
Todavia, o grande avanço da nova Corte Europeia foi conferir aos indivíduos, 

isolados ou em grupos, bem como às organizações não-governamentais, o acesso direto ao 

respectivo órgão por meio do direito à petição em casos de violações perpetradas por um 

Estado-membro, quando estes atuassem em desacordo com os termos fixados pela 

Convenção Europeia. Vale ressaltar que essa petição apenas é apreciada pela Corte após 

serem preenchidos os requisitos de admissibilidade
22

. Assim, tendo em vista estabelecer um 

catálogo de direitos civis e políticos, bem como mecanismos de proteção, esse 

 
 
20 Este Conselho da Europa foi criado em 5 de maio de 1949. 

  

21 A Convenção Europeiaia para os direitos humanos apenas entrou em vigor em 3 de setembro de 1953. 
  

22 Conforme o artigo 35 da Convenção Europeia estes requisitos de admissibilidade são: a) esgotamento 
prévio dos recursos internos; b) observância do prazo de 6 meses, a contar da data da decisão definitiva; 
c) não ser anônima; d) inexistência de litispendência internacional; e) não ser manifestamente infundada; 
e f) não constituir um abuso de direito de petição. Além destas condições, deve o Estado denunciado ser 
parte da referida Convenção. 
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documento além de ser uma referência às discussões nacionais, foi utilizado como 

modelo às demais Convenções regionais de direitos humanos. 

 

1.3.2 Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos  
 

 

Além do sistema europeu, destaca-se o sistema americano e para melhor 

compreensão deste, remonta-se a sua origem. Primeiramente, foi elaborada a 

Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Emergida do Pós-Segunda 

Guerra, em 1948, essa Declaração foi o primeiro instrumento geral de direitos humanos 

do mundo. Contudo, essa importante contribuição para os direitos humanos 

internacionais foi ofuscada pelos anos de intervenção dos regimes militares que 

dominaram a maior parte da região. 

 
Considerando-se este período dos regimes ditatoriais em vários Estados 

americanos, observou-se, em decorrência desses, o descaso com os padrões mínimos de 

direitos e liberdades. Assim, nesse contexto de graves e sistemáticos abusos de direitos 

humanos, formulou-se o instrumento central do sistema interamericano, a Convenção 

Americana de Direitos Humanos, também denominada Pacto de San José da Costa 

Rica
23

. Este documento congregava fundamentalmente os direitos civis e políticos, 

destacando-se entre eles o direito a um julgamento justo e às liberdades de pensamento 

e religião. Para a consecução desses direitos, os governos contraíram obrigações 

negativas ou positivas, sendo de competência dos Estados a obrigação com o respeito e 

o cumprimento indiscriminado dos diretos e liberdades elencados (PIOVESAN, 2008). 

 
Além disso, tendo como finalidade o pleno exercício da Convenção, instituiu-se um 

sistema de monitoramento composto pela Comissão
24

 e pela Corte Interamericana
25

 

 

 
23 O referido Pacto foi assinado em 1969, na capital da Costa Rica, e entrou em vigor em 1978. 

  

24 Esta Comissão abrange todos os Estados-membros da Convenção Americana em relação aos direitos 
humanos nela consagrados e todos os Estados-membros da OEA em relação aos direitos elencados na 
Declaração Americana de 1948. Entre as responsabilidades da referida Comissão estão: a promoção, 
proteção e observância dos direitos humanos na América; recomendações a seus signatários; preparação 
de relatórios quando estes são necessários; adoção de medidas visando a proteção dos direitos humanos; e 
submissão de relatórios anuais à Assembleia Geral da OEA. Também compete à Comissão o exame de 
petições individuais, ou enviadas por organizações não-governamentais, quando estes denunciam um dos 
Estados-parte como infrator dos direitos consagrados no Pacto de San José. Em razão disto, os Estados ao 
ingressarem na Convenção aceitaram, de forma compulsória, a competência da Comissão para examinar 
tais denúncias. Estas, por sua vez, somente são examinadas após preencherem os requisitos de 
admissibilidade semelhante ao sistema europeu. Destaca-se ainda, a previsão, sob cláusula facultativa, das 
comunicações interestatais. Isto significa que um Estado-membro pode denunciar outro signatário por 
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de Direitos Humanos, competindo a esses órgãos a implementação dos direitos 

enunciados pelo Pacto. 

 
Embora logrados avanços e reconhecida à relevância, no plano regional, da 

Convenção Americana, considera Piovesan (2006) que entre os desafios do sistema 

americano estão a necessidade de maior capacidade sancionária quando não-cumpridos 

os objetivos do Pacto e de maior comprometimento dos Estados-membros quanto a 

promoção dos direitos humanos, contribuindo assim, para o fortalecimento do sistema. 

 
Como conclui Piovesan (2006, p. 148) é essencial “avançar no diálogo entre 

sistemas regionais, capaz de celebrar o valor fundante da dignidade humana em todos os 

tempos e em todos os lugares”. A existência de sistemas de proteção em regiões 

específicas, baseados em uma maior homogeneidade cultural e institucional de seus 

membros, não enfraquece a universalidade dos direitos humanos. Ao contrário, busca 

fortalecer a observância desses direitos com base em dois níveis complementares de 

garantias, sendo o regional o mais próximo das circunstâncias em que os direitos 

individuais são exercidos. 

 
Essas conclusões reforçaram a asserção em torno da referida proteção 

internacional dos direitos humanos na medida em que esses ocuparam uma das 

principais questões da agenda internacional, conforme são observados nos múltiplos 

documentos sobre o respectivo tema. 

 

1.4 A CONFERÊNCIA DE VIENA: O Marco Histórico da Fase Evolutiva dos Direitos 

Humanos 

 

Esse pensamento também se refletiu nos debates sobre temas sociais realizados no 

final do século XX, uma vez que se observava um cenário internacional propício à 

construção de um novo consenso mundial em torno das áreas sociais, estando entre elas, 

os direitos humanos. Deste modo, a década de 1990, também conhecida como a década 

das grandes Conferências das Nações Unidas envolvendo temas globais, significou o 

marco do processo evolutivo dos direitos humanos. Visando tal análise, verificou-se, 

 
descumprimento das assertivas da Convenção, desde que ambos tenham reconhecido a competência de tal 
exame pela Comissão. (PIOVESAN, 2008). 
25

 Compete a este órgão jurisdicional tanto a interpretação do Pacto de San José quanto de qualquer outro 

tratado em matéria de direitos humanos no continente, bem como o julgamento de casos visando à plena 
implementação dos dispositivos da Convenção (PIOVESAN, 2008). 
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portanto, um importante avanço nas discussões sobre direitos humanos através dos 

fóruns multilaterais ocorridos na neste período (TRINDADE, 1997a). 

 
Considerando-se tais eventos, eles refletiam mudanças na conjuntura internacional 

em relação às tensões inerentes à Guerra Fria, e na expectativa da criação de um espaço 

contundente para os debates em torno dos direitos humanos em decorrência da 

esperança de uma maior cooperação entre os Estados antes antagônicos. Assim, diante 

no novo cenário nas relações internacionais, concomitante às transformações políticas 

da sociedade internacional, propugnava-se um avanço conceitual e tutelar sobre o tema 

supracitado. 

 
É neste contexto, e tendo em vista a I Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, 

ocorrida em Teerã, em 1968, que as Nações Unidas perceberam a necessidade de realizar 

uma nova avaliação global sobre os direitos humanos, principalmente para examinar os 

avanços logrados nessa matéria no panorama internacional, visando fortalecer a proteção 

dos direitos humanos no século vindouro. Sendo assim, diferentemente da conjuntura em 

que foi realizada a Conferência de Teerã, a grande preocupação na Conferência de Viena 

em 1993 era com a proteção de fato e não com a simples promoção, ou normatização dos 

direitos humanos, uma vez que estes já se encontravam amplamente regulados em 

instrumentos internacionais vigentes. 

 
Deste modo, visando à proteção dos direitos consagrados em normas positivas 

frequentemente infringidas, percebia-se a necessidade de um consenso legítimo maior 

do que uma simples difusão dos direitos como “princípios”, mais éticos que jurídicos, 

como ocorria em 1968. Dentro desta perspectiva foi elaborada a Segunda Conferência 

Mundial sobre Direitos Humanos
26

, que aconteceu em Viena, em junho de 1993, 

significando o resultado de uma longa evolução da discussão sobre direitos humanos 

nas relações internacionais. A Conferência de Viena teve um importante significado 

para as deliberações em torno de todos os direitos humanos condensados desde o século 

XVIII e solenemente proclamados em Declarações e positivados pelas Nações Unidas 

(ALVES, 2001). 

 
Tem-se, assim, neste contexto, como salienta Alves (2004, p.10) o: 

 
 
26

 A ideia sobre a formulação de um fórum internacional de direitos humanos começou a ser prevista pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas em 18 de dezembro de 1990, através da Resolução 45/155. Esta 
nova Conferência Mundial de Direitos Humanos ocorreria apenas em 1993. 
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segundo evento da série de grandes encontros multilaterais 

convocados pelas Nações Unidas como preparação do mundo para o 

século XXI (...) a Conferência de Viena, em junho de 1993 desenhou 

um papel especial. Graças a ela, com as atenções que atraiu para o 

tema, os direitos fundamentais de todos os seres humanos, 

cristalizados aos poucos desde o século XVIII em declarações 

dispersas e positivados pelas Nações Unidas na Declaração Universal, 

alcançaram um grau de importância que nunca haviam obtido. 

 

Assim, a respectiva Conferência, além de formalizar a legitimidade do sistema 

internacional de proteção aos direitos dos seres humanos, também consagrou a 

universalidade, indivisibilidade, interdependência e inter-relacionamento dos direitos 

humanos contribuindo para evolução do referido tema (KOERNER, 2002). Além disso, 

representou o maior conclave internacional jamais reunido até o momento para tratar 

desta matéria, congregando representantes de todas as culturas, religiões e sistemas 

sócio-políticos. Seu alcance global se refletiu através das 171 delegações de Estados 

presentes ao evento, das 813 organizações não-governamentais acreditadas como 

observadoras, e da participação de mais de 10.000 indivíduos, tendo assim um efeito 

decisório para propagação, em escala planetária, dos direitos humanos no discurso 

contemporâneo (BOBBIO, 1992). 

 
Esse evento também endossou os esforços voltados ao fortalecimento dos 

sistemas regionais de proteção, complementares aos mecanismos globais das Nações 

Unidas. Conforme se observou no artigo 4º da Declaração de Viena sobre Direitos 

Humanos: 

 
A promoção e proteção de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais devem ser consideradas como um objetivo prioritário 

das Nações Unidas, em conformidade com seus propósitos e 
princípios, particularmente o propósito da cooperação intencional. No 

contexto desses propósitos e princípios, a promoção e proteção de 

todos os direitos humanos constituem uma preocupação legítima da 

comunidade internacional. Os órgãos e agências especializadas 

relacionados com os direitos humanos devem, portanto, reforçar a 

coordenação de suas atividades com base na aplicação coerente e 

objetiva dos instrumentos internacionais e diretos humanos (ALVES, 

2001, p.112). 

 

Dessa maneira, a Segunda Conferência Mundial na área dos direitos humanos, 

representou o ápice dos debates sobre o tema, representando um marco na história da 

proteção internacional dos mesmos. Ainda nessa ocasião, produziu-se a Declaração de 

Viena, mencionada anteriormente, que, com suas recomendações programáticas, 
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constituiu o documento mais abrangente sobre a matéria na esfera internacional, na 

medida em que foi adotada consensualmente por representantes de toda a comunidade 

internacional. É neste ponto que esta Declaração se diferencia da Declaração Universal, 

uma vez que em 1948 a maioria da população ainda estava sob o status de colônia do 

Ocidente, sem representação nas Nações Unidas. 

 
No entanto, esses avanços na década de 1990 se tornaram possíveis em razão da 

nova conjuntura global, identificada por alguns autores como “mundo unipolar”, e 

caracterizada por uma menor preocupação com a segurança, possibilitando o 

desenvolvimento de novas oportunidades tanto para uma ênfase mais positiva de 

cooperação à construção de uma cultura internacional de direitos humanos, quanto para 

o alcance de sua máxima forma normativa e mobilizadora. Ultrapassava-se, assim, a 

questão de relativização do período Guerra Fria para uma legítima universalização 

(DONNELLY, 2003), contribuindo para a proeminência e afirmação dos direitos 

humanos na agenda das discussões internacionais, além de influenciar a política interna 

de muitos países. 

 
Além disso, ao conferir a importância dos direitos humanos para a convivência 

coletiva, limitava-se, portanto, o princípio da soberania estatal nessa matéria. Por ser um 

período em que propiciava maior entendimento entre Estados divergentes, também 

destacou forças organizadas ativas e exigentes, refletindo pressões da sociedade civil 

(ALVES, 2004). Buscava-se, consequentemente, suscitar a comunidade internacional 

nessa área e ainda delinear a formação de um quadro geral da proteção internacional dos 

direitos humanos no limiar do novo século. 

 
Assim, conclui Trindade (2001, p. 13) que passados: 

 
Três séculos de uma ordem internacional marcada pelo predomínio 

das soberanias estatais e pela exclusão dos indivíduos foram incapazes 

de evitar violações maciças dos direitos humanos, perpetrados em 

todas as regiões do mundo, e as sucessivas atrocidades do nosso século 

inclusive as contemporâneas. Tais atrocidades despertaram a 

consciência jurídica universal para a necessidade de reconceitualizar 

as próprias bases da ordem internacional, restituindo ao ser humano a 

posição central de onde havia sido transferido. Esta reconstrução em 

bases humanas teve como uma base conceitual cânones inteiramente 

distintos, assim como a realização de valores comuns superiores, da 

titularidade de direitos do próprio ser humano, da garantia coletiva da 

sua execução, bem como o caráter objetivo das obrigações de 
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proteção. A ordem internacional das soberanias cedia o terreno ao da 

solidariedade
27

. 

 

Observada a importância dos direitos humanos no cenário mundial, tanto através 

de resoluções das Nações Unidas, quanto dos fóruns internacionais, constatou-se que 

um dos maiores problemas para o pleno respeito e exercício de tais direitos reside nos 

persistentes abusos cometidos, majoritariamente pelos mesmos governos que 

ratificaram os documentos internacionais em matéria de direitos humanos 

(RODRIGUES, 2000). 

 
Ainda que se considerem os avanços a respeito do tema em apreciação, verificou-

se também que a maioria dos países, mesmo aprovando a pluralidade de acordos 

internacionais de direitos humanos, não tem interesse, ou consciência da natureza e do 

amplo alcance das obrigações convencionais contraídas em prol da proteção aos direitos 

individuais. Deste modo, não obstante todos os resultados de supervisão internacional, 

os direitos fundamentais confrontam-se atualmente com vários problemas que emergem 

das alterações na conjuntura internacional devido aos continuados atentados aos 

mesmos em numerosos países e pelas novas e múltiplas formas de violação 

(TRINDADE, 1997b). 

 
Assim, destaca-se como um dos grandes obstáculos para o reconhecimento dos 

direitos humanos como paradigma universal da política mundial, a provisão de garantias 

válidas para os direitos enunciados em vários documentos internacionais a serem 

cumpridos pela comunidade internacional. A dificuldade da plena realização desses 

direitos, mesmo quando enunciados em tratados internacionais, está condicionada à boa 

vontade dos que os proclamam e nas boas disposições dos que possuem meios para 

protegê-los, uma vez que de fato, são os Estados os atores determinantes para a 

aplicabilidade de tais questões no âmbito internacional (BOBBIO, 1992). 

 
Concernente a esta asserção conclui Arendt (2000, p. 332) que: 

 
contrariamente as tentativas humanitárias das organizações 
internacionais, por melhor intencionadas que sejam ao formular novas 

declarações de direito, é preciso compreender que essa ideia 
transcende a atual esfera da lei internacional, que ainda funciona em 

termos de acordos e tratados (...) entre Estados soberanos. 
 
 
 
 
27

 (Tradução livre). 
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Entretanto, ao se verificar que os direitos humanos estão entre os objetivos das 

Nações Unidas, e, portanto, estão entre os interesses da comunidade internacional, 

questionaram-se as alegações pautadas na inaplicabilidade destes direitos em face dos 

novos desafios atinentes às relações internacionais contemporâneas. 

 

Considerações finais parciais 
 

 

Concluía-se assim, a denominada “Era dos Direitos”, encetada em meados do 

século XVIII e atingindo seu auge na Segunda Conferência Mundial sobre Direitos 

Humanos realizada no fim do século XX, na medida em esses direitos alçavam um novo 

patamar nas preocupações políticas. Não obstante, as preocupações decorrentes dos 

atentados terroristas de 2001 aos Estados Unidos propugnaram a reflexão sobre qual o 

papel desempenhado pelos direitos humanos na contemporaneidade, tanto no âmbito 

interno, quanto internacional, mesmo em circunstâncias excepcionais da política 

mundial, como esse a que se fez referência. 

 
Ainda que logrados avanços na década de 1990, o período seguinte foi 

caracterizado por novos obstáculos à plena realização dos direitos individuais e civis, 

uma vez que importantes mudanças em curso no cenário internacional desconsideraram 

todo esse aparato declaratório observado em Viena. Deste modo, em face das inúmeras 

e urgentes crises de direitos humanos, não há, entre os líderes mundiais, uma visão 

compartilhada sobre como lidar com os desafios contemporâneos para os direitos de 

todos os seres humanos em um mundo cada vez mais inseguro e desigual. Esse novo 

desafio foi introduzido pelos eventos do 11 de setembro e a retomada das discussões 

relevantes para a segurança internacional diante da ameaça terrorista transnacional no 

século XXI. A partir desse momento a denominada “Era dos Direitos” foi subjugada 

pela chamada “Era do terror”. 
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2 A “ERA DO TERROR” E O PROCESSO DE DESCONSTRUÇÃO DOS 

DIREITOS HUMANOS 

 
 
 
 
 

Enquanto os Estados Unidos forem determinados e fortes, esta não 

será uma era de terror. Esta será uma era de liberdade aqui e em todo o 

mundo. [...] em nossa dor e raiva, nós encontramos a nossa missão e 

nosso momento. A liberdade e o medo estão em guerra. O avanço da 

liberdade humana, a grande conquista do nosso tempo e a esperança 

de todos os tempos, agora dependem de nós. Nossa nação, esta 

geração, vai suspender a sombria ameaça de violência do nosso povo e 

do nosso futuro. Nós vamos unir o mundo a esta causa pelos nossos 

esforços, pela nossa coragem [...]. (BUSH, 2001).
28

 

 

Embora seja inquestionável que a humanidade tenha logrado certo grau de 

desenvolvimento no que tange à proteção universal dos direitos humanos, torna-se 

também inquestionável que inúmeras situações ainda recorrentes na atualidade vêm 

corroborar a ideia de retrocesso dos mesmos. Essa asserção não se resume à indagação 

sobre a atitude das nações, que a curto ou longo prazo, acabam no mesmo erro outrora 

cometido, isto é, a partir da retomada de velhas, assim como de novas violações, 

perpetradas pelos mesmos atores. Com a irrupção dos problemas contemporâneos na 

conjuntura internacional, às medidas adotadas com o intuito de preveni-los afetaram de 

forma direta e negativa os direitos individuais. 

 
Deste modo, entre estes problemas estão àqueles ocorridos a partir dos atentados 

terroristas de 11 de setembro de 2001. Assim, para compreensão das políticas de 

combate ao terrorismo adotadas pelas grandes potências, particularmente os Estados 

Unidos, decorrentes daquele episódio, tornou-se importante a apreciação do contexto 

predecessor a esses eventos. 

 

2.1 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O TERRORISMO: Um Desafio à Ordem 
 
Mundial 
 

 
Atacar não significa apenas assaltar cidades muradas ou golpear um 
exército em ordem de batalha, deve também incluir o ato de assaltar o 
inimigo no seu equilíbrio mental (TZU, apud SUTTI; RICARDO, 
2003). 

 
28

 Publicação do “The New York Times”: President Bush's Address on Terrorism Before a Joint Meeting 
of Congress. Em 21 de setembro de 2001 (BUSH, 2001). (Tradução livre). 
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Torna-se relevante a observância do terrorismo como um dos novos desafios 

globais e da sua contribuição, mesmo que indireta, para o retrocesso dos direitos 

humanos. Para tal análise, considerou-se pertinente uma breve alusão à evolução e 

especificidades do terrorismo internacional, bem como seus contornos e postura no 

cenário internacional contemporâneo. Assim, a apreciação do terrorismo como um 

fenômeno das relações internacionais deve, portanto, enfrentar o problema de sua 

conceituação, atentando para sua historicidade, assim como seus abusos enquanto meio 

de acepção de segurança e política externa. Deste modo, no pensamento chomskiano 

considera-se que: 

 
Uma atividade terrorista é qualquer atividade que seja considerada 

ilegal sob as leis do lugar onde for cometida, envolvendo sequestro ou 
sabotagem de meio de transporte; [...] ataque violento contra um 

individuo sob proteção internacional; assassinato; uso violento de 
agente biológico, químico, arma nuclear, explosivos [...] 

(CHOMSKY, 2001, p. 146). 

 

Mesmo observando definições como essa, considera-se difícil chegar a um 

conceito homogêneo e definitivo sobre o tema, uma vez que estão envolvidas 

concepções políticas, ideológicas e religiosas, embora o termo terrorismo sempre traga 

uma conotação pejorativa. 

 
Diante da importância da temática sobre o terrorismo na política mundial, 

procurou-se averiguar as suas implicações no contexto contemporâneo internacional. 

Para esse fim, foram observadas questões referentes a esse novo ator transnacional a 

partir de um panorama amplo, uma vez que ele representou um dos maiores debates 

entre atores estatais e órgãos multilaterais na última década. 

 
No entanto, o terrorismo não é fenômeno recente. Embora haja referência 

histórica à prática do terror no século I d.C. e nos séculos XII e XIII; remonta-se à 

origem da palavra terrorismo, ou terror, como expressão política, no contexto da 

Revolução Francesa, e nesse contexto, o terror é exercido a partir do Estado. 

Posteriormente, observaram-se desdobramentos do terrorismo na segunda metade do 

século XIX, todavia, nesta época, ele contraiu outro significado com o terrorismo dos 

anarquistas que visavam aterrorizar o Estado incitando a sociedade contra órgãos 

estatais. No entanto, é apenas no século seguinte que o terrorismo adquire sua acepção 

internacional, sendo este identificado a partir do período entre as duas grandes guerras 

(PELLET, 2003). Assim, somente em meados do século XX, em decorrência dos 
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múltiplos sequestros de aviões, é que o terrorismo adquire uma real atenção da 

comunidade internacional através de vários documentos visando o respectivo tema, 

obtendo o status de “ato criminosos de interesse global”. 

 
Desta forma, afirma Nogueira (2004), que a gênese da organização internacional 

no século XX ocorreu a partir do desenvolvimento de vários grupos fundamentalistas, 

cujas ações repressivas à ordem vigente eram inconcebíveis para a comunidade global. 

Apresentavam-se de forma descentralizada e não hierarquizada passando a ter forte 

atuação no cenário internacional há alguns anos, agindo de forma ilimitada e atingindo 

o sistema internacional. Além disso, aparecem, então, como irregular, no sentido de que 

não podem organizar um exército, nem conhecem limites territoriais. São grupos 

particulares que podem ser identificados ou não com um Estado de origem. 

 
De acordo com Wellausen (2002), antes de ser causa da violência, os terroristas se 

percebem e se designam como produto de uma violência anterior legítima a uma 

violência ulterior. Como é estrategicamente inferior, o terrorismo precisa combater o 

poder maior através do ataque pontual, pela surpresa e pelo inesperado. 

 
Ainda segundo Lasmar (2003), o terrorismo pode ser identificado de três formas. 

A primeira está relacionada à violência, enquanto instrumento de difusão do terror, 

utilizada como estratégia de um determinado grupo para atingir um objetivo específico; 

a segunda se refere à relação entre esses objetivos com os fins políticos; e terceiro, está 

associada aos atos ilícitos cometidos por um grupo ideologicamente homogêneo e a 

forma como ele utiliza a mídia como canal de divulgação de seus atos para a 

disseminação do terror. 

 

2.1.1 As Múltiplas Faces do Terrorismo 
 

 

Outro ponto importante foi contemplado por Sutti e Ricardo (2003), ao analisar o 

século XX, e está relacionado à possibilidade de se identificar três formas distintas de 

terrorismo. Uma delas está relacionada ao termo terrorismo de Estado. Desta forma, 

apesar de ser uma prática que remete à Antiguidade, esta expressão surgiu no século XX 

a fim de caracterizar governos ou regimes tirânicos, totalitários, que usaram o terror 

como instrumento de ação política. Esses países aproveitaram a disseminação do medo 

e da intimidação para alcançar, pelo uso da violência, objetivos que poderiam, ou 
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deveriam, ser obtidos por meio do exercício legal da vontade política. De tal modo, o 

faziam através da prática de tortura, prisões, extermínios, deportações; invocando razões 

de Estado (ou de segurança); logo, negligenciaram os direitos das minorias étnicas, 

religiosas ou políticas. Observaram-se circunstâncias nas quais os direitos de seus povos 

eram constantemente violados, sendo assim, uma ação ilegítima por parte de um Estado 

soberano. 

 
Além disso, atualmente pode-se afirmar que o terrorismo de Estado também é 

representado pela resposta do Estado-alvo das ações terroristas, ou seja, o uso da 

violência para reprimir determinado ataque sofrido. Esse tipo de terrorismo pode ser 

reconhecido pelo uso da violência de forma ilegal e ilegítima. De todo modo, essa 

discussão incita ao questionamento sobre a legitimidade das ações de um Estado 

soberano. 

 
Nesse sentido, ao analisar uma conjuntura mundial mais recente, acrescenta 

Chomsky (2005, p.25): “[...] deve-se reconhecer que em grande parte do mundo os 

Estados Unidos são vistos como um Estado líder do terrorismo mundial.” Essa 

afirmação decorre do fato desse país ter praticado diversas atrocidades consideradas 

ilegítimas e ilegais, tal como ocorreu nos anos 1980
29

, exemplo citado pelo autor, no 

qual a Nicarágua foi vítima de um violento ataque militar conduzido pelo governo 

americano, provocando a morte de milhares de pessoas, incluindo, civis. 

 
Ademais, existe o terrorismo patrocinado pelo Estado. Como se observou durante 

o período da Guerra Fria, a atuação de grupos terroristas amparados pelo Estado 

disseminou o terror em territórios de outras nações através de ataques, muitas vezes 

sorrateiros, a cidadãos e instalações do país estrangeiro. Nesse caso, o Estado não se 

envolve diretamente. Diante disto, observou-se que essas células terroristas se 

beneficiavam de esconderijos seguros, financiamentos, acesso a armas sofisticadas, 

explosivos, treinamento, e todo tipo de assistência bélica, e apoio logístico como 

“cortesia” de Estados patrocinadores que consideravam o terrorismo uma estratégia 

econômica e bem-sucedida para atingir seus objetivos. Diante do exposto, estão 

 
29

 Nesse episódio, a Nicarágua recorreu à Corte Internacional de Justiça que deliberou em seu favor, 

ordenando que os Estados Unidos voltassem atrás e pagassem uma reparação substancial. Este país, 
todavia, desprezou a decisão da Corte respondendo com uma nova onda de ataques à Nicarágua. Este, 
então, apelou ao Conselho de Segurança (CSNU), onde passou a se discutir uma resolução determinando 
que os Estados observassem as leis internacionais. Os Estados Unidos, e tão somente eles, vetaram essa 
resolução (Chomsky, 2005). 
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atualmente listados entre aqueles que mantêm vínculos com grupos terroristas: Cuba, 

Irã, Sudão e Síria
30

. 

 
Assim, ao considerar o terrorismo um fenômeno dinâmico, e por vezes, 

“multinacional” e de larga distribuição, ao envolver Estados, dificultava-se a tomada de 

soluções que visassem restringir a atuação desse ator não-estatal, bem como a coleta de 

informações que passava a requerer novas ferramentas e habilidades de órgãos 

internacionais e governamentais contraterroristas. 

 
A outra forma observada por Sutti e Ricardo (2003), está relacionada ao 

terrorismo disseminado por pessoas que congregavam o mesmo objetivo, e, portanto, 

reuniam-se para praticar atos violentos, propagando o terror tanto aos governos, quanto 

a populações. Esse terrorismo perpetrado por grupos de pessoas marcou a década de 

1960 em muitos países ocidentais através da atuação de diversos movimentos formados 

basicamente por indivíduos da classe mais instruída e de classes médias urbanas, que 

pretendiam a revolução social. Dentre estes movimentos foram identificados o IRA, na 

Irlanda; o ETA, na Espanha; o Baarder Meinhof, na Alemanha; e as Brigadas 

Vermelhas, na Itália. Sobre isso, afirmou Hobsbawn: 

 
O terrorismo assenta, pois, no recurso sistemático à violência como 

forma de intimidação da comunidade no seu todo. No entanto, a 

prática do “terror” pode visitar finalidades políticas muito distintas: a 

subversão do sistema político (como sucedeu com as Brigadas 

Vermelhas na Itália ou com o Baader Meinnhof na Alemanha), a 

destruição de movimentos cívicos ou democráticos (como sucedeu 

com a Aliança Anticomunista da Argentina e, em certa medida, com 

os Esquadrões da Morte brasileiros), o separatismo (como sucede com 

o ETA) ou a afirmação de convicções religiosas (como sucede com 

alguns movimentos fundamentalistas) (apud SUTTI; RICARDO, 

2003, p.53). 

 

Por fim, tem-se o terrorismo desenvolvido por um único autor, ou seja, aquele 

praticado por um indivíduo, que ao agir isoladamente beneficia-se de tais práticas de 

terror para conseguir seus objetivos (Idem). Destarte, foi verificado que tanto um 

Estado, quanto um grupo terrorista, ou mesmo um indivíduo isoladamente, pode 

desencadear ações com repercussões locais ou em escala global, independente de suas 

origens e limitações. Sendo assim, independente da forma como ele se desenvolve, esse 

 
 
 
30

 Lista fornecida pelo Departamento de Estado Americano, em jan. 2013. Vale ressaltar, contudo, que 
esta é uma visão norte-americana, não compartilhada por todos os membros da comunidade internacional. 
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“terror” a nível mundial oferece risco à estabilidade da paz mundial ao provocar uma 

insegurança generalizada. 

 
Além das explanações anteriores envolvendo o termo terrorismo, identifica-se 

uma nova abordagem deste, no período pós-Guerra Fria. Denominado por alguns 

teóricos como Novo Terrorismo, ele ganharia evidência com os atentados de 11 de 

setembro de 2001. Esse terrorismo atual se diferencia das redes terroristas regionais 

como o ETA (Pátria Basca e Liberdade) ou o IRA (Exército Republicano Irlandês) pela 

forma transnacional como se apresenta. Assim, caracteriza-se por não ser identificado 

com nenhuma nacionalidade, religião ou tradição cultural e se beneficia do uso da mídia 

e da divulgação de seus atos para atingir seus objetivos. Desta maneira garantem 

repercussão de suas ações mesmo quando não atingem o alvo determinado 

(NOGUEIRA, 2004). 

 
Portanto, o terrorismo hoje, como “adversário”, apresenta-se como uma rede 

global de organização composta por centros de atividades relativamente independentes 

e responsáveis pela elaboração e execução de atos terroristas. Deste modo, trata-se de 

um problema de difícil controle uma vez que se refere a um “inimigo globalizado”, 

disposto em redes transnacionais. 

 

2.2. A REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA INTERNACIONAL NO PÓS-GUERRA 

FRIA E A GÊNESE DA GUERRA ANTITERROR 

 

Nos últimos tempos, o terrorismo se tornou uma das principais preocupações da 

humanidade. Tais atos auferiram evidência global por que mostraram a vulnerabilidade 

e impotência da maior potência mundial diante do inesperado. Isso significava que não 

haveria território imune à ação de terroristas, e, portanto, tais atos deveriam ser 

combatidos globalmente (BUZAN, 2002). Os atentados de 11 de setembro 

representavam o término de uma ordem anterior inaugurada com o fim da Guerra Fria. 

 
Essa mudança de perspectiva é inerente ao contexto histórico que marcou o final 

do século XX. Verificou-se com o colapso da União Soviética a introdução de 

alterações significativas no equilíbrio do poder mundial, e, portanto, extinta a 

bipolaridade, emergia-se uma nova conjuntura internacional baseada em uma utópica 

ideia de uniformidade e estabilidade. Deste modo, a provável ausência de inimigo 



53 
 
 
 
 
visível, como caracterizado na Guerra Fria, deveria constituir em uma ordem 

internacional não baseada no equilíbrio do terror, mas em uma ilusória homogeneidade 

dos povos do mundo, e igualdade entre Estados nacionais (PEIXOTO, 2002). No 

entanto, essa nova fase nas relações internacionais, identificada por Hobsbawn (2001) 

como “desordem” mundial, caracterizava-se pela irrupção de uma série de focos de 

tensão. 

 
Considerando a projeção de uma nova ordem mundial, segundo Peixoto (2002) 

essa ordem é identificada a partir de três elementos. Primeiro, é preciso que um país ou 

um conjunto de países ocupem o papel hegemônico dentro dessa ordem; segundo, que 

haja um sistema hierárquico entre diferentes países, no sentido de acesso a recursos e 

status de poder; e terceiro, são necessários mecanismos capazes de controlar ou 

absorver crises que eventualmente aconteçam. Deste modo, considera o autor, mesmo 

que na prática ocorram conflitos inevitáveis, torna-se necessário prezar por um bom 

equilíbrio dessa ordem. 

 
Diante dessa estrutura de ordem mundial, constatou-se no Pós-Guerra Fria a 

posição dos Estados Unidos como única superpotência em atividade, em convivência 

com outras grandes e médias potências em face de desafios próprios à comunidade 

internacional. Deste modo, este país se incumbiu da gestão de uma liderança Ocidental, 

encarregando-se da responsabilidade de preencher vazios estratégicos da política 

mundial. Esse período no qual o papel do poder hegemônico no cenário mundial foi 

exercido pelos Estados Unidos foi traduzido por alguns autores, entre eles Moreira 

(2002), em uma “Pax Americana”, herdeira do extinto condomínio bipolar. Sobre essa 

questão, acrescenta Kissinger (1999, p. 882): 

 
Pela terceira vez, neste século, os Estados Unidos proclamaram, 

assim, sua intenção de construir uma nova ordem mundial, através de 

seus valores internos ao mundo inteiro. E, pela terceira vez, os Estados 

Unidos pareciam destacar-se de forma absoluta, no palco 

internacional. [...] o fim da Guerra Fria foi uma tentação ainda maior 

de remodelar o ambiente internacional à imagem dos Estados Unidos. 

[...] o poder, contudo, ficou mais difuso e diminuíram as questões 

onde a força militar é relevante. 

 

Entretanto, um novo ambiente internacional seria marcado por uma mudança nos 

debates políticos internacionais contemporâneos com a ascensão do novo terrorismo. 

Assim, se o breve século XX foi marcado por guerras mundiais, quentes ou frias, 



54 
 
 
 
 
engendradas por grandes potências em um cenário de grande destruição (HOBSBAWN, 

2001); no século XXI essa destruição seria incitada pela ascensão de um ator não-estatal 

de caráter transnacional, isto é, difuso e onipresente, atuando através de grupos 

dissidentes que agem em lugares indiscriminados, tendo como fundamento objetivos, 

sobretudo, mais políticos que militares. A política mundial do mundo pós-bipolar 

representa, portanto, um estudo das relações de poder da densa e complexa correlação 

entre atores estatais, não-estatais e individuais (CASTRO, 2005). 

 
Tinha-se a partir desse contexto uma nova Era introduzida com a nova trajetória 

das relações internacionais, e desse modo, diante da hierarquia estabelecida pela 

comunidade internacional aos novos desafios, relegavam-se a um segundo patamar 

outros temas igualmente relevantes. Entre eles, destacam-se os direitos humanos. 

Embora tenham alcançado certa evidência e crítica da sociedade internacional, a partir 

do novo cenário estavam subordinados ao combate ao terrorismo. Portanto, o interesse 

acerca desses direitos no contexto atual se justifica por que tocam em um dos pontos 

delicados para a análise da ordem internacional vigente. 

 
Destarte, pretendeu-se analisar a dimensão histórica e o impacto dos atentados de 

11 de setembro de 2001 como um novo marco nas discussões políticas internacionais 

contemporâneas. Esses eventos representaram a segunda ruptura do processo de 

afirmação dos direitos humanos. Nesse sentido, investigou-se como são negligenciados 

os direitos conquistados através de lutas históricas em nome da busca pela segurança 

máxima na atualidade (MAZZUOLI, 2002). 

 

2.3 INSEGURANÇA: O Paradigma do Século XXI 
 

 

O novo ambiente internacional evidenciou que a aura da invulnerabilidade 

americana foi abalada. Fazendo uma alusão ao termo adotado por Paul Kennedy, 

“ascensão e queda das grandes potências”, inegavelmente a dimensão dos 

acontecimentos fez-se notar no impacto dos atos terroristas a importantes símbolos do 

poder americano. A exposição da vulnerabilidade americana reflete o pensamento de 

Arendt, de que a 

 
violência não cria poder. Ela destrói o poder como capacidade de agir 
em conjunto, dado-chave da ação diplomática. É elemento dessa 
capacidade destrutiva da violência o paradoxo de que, quanto mais 
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desenvolvido é um país, mas vulnerável ele se torna (apud LAFER, 
2002, p. 122). 

 

O limiar do século XXI foi marcado por atos terroristas que se diferenciaram dos 

anteriores por terem demonstrado a vulnerabilidade do sistema de defesa da mais 

poderosa potência mundial. O impacto desses eventos não significava apenas um risco à 

segurança dos cidadãos americanos, mas também à soberania e à reputação 

estadunidense (CRENSHAW, 2010). Ao gerar insegurança ao grande poder norte-

americano e ameaçar a credibilidade de todo o seu sistema de defesa, tais atos 

demonstraram que o status e superioridade bélica pouco servem na luta contra um 

inimigo difuso. 

 
Esse inimigo confrontou a hegemonia estadunidense e, mesmo utilizando baixa 

tecnologia e estratégias de planejamento, organização e execução, modificou a lógica 

das relações internacionais, na medida em que se julgava impensável outro Estado 

atacar a mais poderosa nação do mundo em seu próprio território (BRANT, 2003). 

Visão esta reproduzida nas palavras de Bush (U.S., 2002c): 

 

Hoje, esta tarefa mudou dramaticamente. Inimigos no passado 

precisavam de grandes exércitos e grandes capacidades industriais 

para ameaçar a América. Agora, redes obscuras de indivíduos podem 

trazer grande caos e sofrimento por menos do que custa um único 

tanque.
31

 

 

Assim, o mesmo país que tem 

 
capacidade de deslocar tropas para qualquer parte do planeta e travar 
várias guerras simultaneamente, [...] não conseguem proteger a sede 

do Pentágono em Washington ou a catedral do capitalismo em 
Manhattan, por que a interdependência permite que os fracos utilizem 

em seu favor a força do adversário [...] (apud BARBER, 2005, p.37). 

 

Essa questão esteve refletida no despreparo dos órgãos de inteligência federais 

que não esperavam esse tipo de atentado, mas sim, um ataque de grandes potências, 

ainda sob a reminiscência do pensamento que vigorou durantes a Guerra Fria. Na visão 

de CRENSHAW (2010), os defensores da supremacia estadunidense concentraram suas 

atenções em torno de outras potências mundiais que poderiam rivalizar com os Estados 

Unidos. Sob esta lógica, as ameaças decorreriam de outros Estados e não de atores não- 

 
31

 (Tradução livre). 
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estatais. Por essa razão, os Estados mais poderosos eram as mais importantes 

preocupações para os interesses norte-americanos. E uma vez identificada à ameaça ao 

Estado, reacenderam-se as discussões em torno da doutrina da segurança nacional. 

 
Segundo Duroselle (2000) esta segurança pode ser observada de duas maneiras. A 

primeira, nomeada pelo autor de segurança relativa, consiste no poder e nas alianças, 

bem como na possibilidade de conservar a independência e a integridade territorial. A 

segunda, intitulada de segurança absoluta, embora considerada esporádica, significa, 

além da garantia da conservação territorial e da independência, a não incursão de uma 

guerra indesejada. Contudo, de uma forma ou de outra, o Estado “líder” deve garantir 

sua sobrevivência, sendo este princípio, portanto, principal reflexo e alicerce do 

interesse nacional. 

 
Dito isso, observou-se que a segurança, desde a concepção dos Estados Modernos, 

é preocupação comum e dominante na política externa dos Estados, uma vez que estes 

devem prover de recursos, no mínimo, para garantir sua sobrevivência no sistema. Essa 

tradição da “Realpolitik” consubstancia-se em considerar o interesse nacional, e, 

portanto, a segurança nacional, como tema prioritário da agenda externa dos centros de 

poder global. Apesar da segurança ser um discurso comum a todas as unidades políticas 

desde o século XVII, torna-se atualmente discurso basilar para a tomada de decisões 

prioritárias dos Estados Unidos, em sua posição de grande líder mundial, ao conduzir 

suas estratégias políticas (DUROSELLE, 2000). 

 
Ainda sobre esses conceitos, complementa Aron (2002) que os objetivos do líder 

podem ser tanto abstratos quanto concretos. Entre os primeiros estariam à segurança, o 

poder e a glória; e entre os segundos, o espaço, os homens e as ideias. Assim, “o 

comportamento externo dos Estados não é ordenado exclusivamente pela relação de 

forças: as ideias e os sentimentos influenciam as decisões dos atores internacionais” 

(Id., 2002, p. 159). Verificou-se, portanto, ao considerar os Estados Unidos como líder 

mundial, que a legitimidade das ações empregadas por este país endossa esses 

sentimentos supracitados ao incitarem o nacionalismo e patriotismo americanos nas 

tomadas de suas decisões. Afinal, os períodos de crise corroboram a persuasão 

presidencial sobre a opinião pública. 

 
Esta visão defendida pelos teóricos neorrealistas, que ressalta a segurança como 

princípio fundamental dos atores estatais, defende a posição do Estado como ator 
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singular, voltando-se a ações de preservação do mesmo. Nessa concepção, dominante 

nos círculos de poder nas principais potências mundiais, entre eles os formuladores das 

políticas externas e de segurança dos Estados Unidos, não há outros valores prioritários, 

uma vez que não há outros atores relevantes. 

 
Mesmo observados avanços quanto aos direitos humanos na política externa 

norte-americana pós-Guerra Fria, como por exemplo a ratificação dos PIDCP (1992) e 

da Convenção contra a Tortura (1994), alguns dos direitos individuais estiveram 

vulneráveis ao retorno das preocupações em torno da segurança (DONNELLY, 2003). 

De fato, esse argumento foi confirmado com o incidente do 11 de setembro em que se 

observou a marginalização dos direitos humanos na política externa estadunidense. 

Entretanto, a tolerância a sistemáticas violações de direitos humanos, resultado da 

resposta ao terrorismo, foi ofuscada por autoridades governamentais. Em termos 

genéricos, os governos nacionais buscaram se beneficiar da retórica antiterrorista para 

intensificar seus ataques contra seus desafetos domésticos e internacionais. 

 
Conforme expõe Piovesan (2006, p.30): 

 
após os atentados de 11 de setembro, emerge-se o desafio de 

prosseguir no esforço de construção de um estado de Direito 
Internacional, em uma arena que privilegia o Estado-polícia no campo 

internacional, fundamentalmente guiado pelo lema da força e da 
segurança internacional. 

 

Além disso, considera Baudrillard (2003) que todas as estratégias de segurança 

tornam-se extensão do terror. Neste sentido, identificar-se-ia a vitória do terrorismo ao 

compelir todo o Ocidente à obsessão pela segurança, mantendo-o em um terror 

perpétuo. Poderia equiparar-se à tensão dos anos Guerra Fria em que preponderava o 

receio planetário em torno da rivalidade entre as duas superpotências. Esse espectro do 

“terror” ressurge uma década depois, porém não mais provocado pelo provimento e 

possibilidade real de uso de armas nucleares, mas por causa de um inimigo que, apesar 

de desmilitarizado, é desterritorializado, tornando impotentes mesmo àqueles países 

teoricamente inatingíveis, por se tratar de um inimigo invisível, por vezes clandestino, e 

coordenado por redes de amplitude planetária. Não obstante, se antes se identificava 

geograficamente o inimigo, o que facilitava a defesa de uma estratégia persuasiva; agora 

aquele poderia estar em território nacional ou em qualquer lugar do planeta, 

concomitantemente. Diante de um novo estágio de “terror” esse cenário é chamado por 
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alguns autores de nova Guerra Fria, mesmo que as causas deste “terror” sejam distintas 

do período anterior. 

 
Assim, tendo em vista proporcionar uma análise da conjuntura política 

internacional nos últimos anos, tornou-se necessário observar os eventos do 11 de 

setembro e, por conseguinte, as mudanças significativas nas relações internacionais 

desencadeadas a partir dessa data. 

 

 

2.4 A “ERA DO TERROR”: O 11 de Setembro e as Implicações do Terrorismo 

Internacional para os Estados Unidos e para as Relações Políticas Internacionais 

Contemporâneas 

 

 
Estamos vivendo, neste início de século XXI, uma experiência 

histórica de profunda importância. Seus reflexos atingirão de forma 
inexorável as bases sociais e políticas que irão contribuir para a 

formação de nossas futuras gerações (...) decorrentes da nova 
conjuntura (JUNIOR, 2003, p.279). 

 

Essa nova conjuntura deriva dos acontecimentos de 11 de setembro de 2001, 

conforme já mencionado. Se até o momento o terrorismo estava associado 

principalmente à resistência diante do Estado-nação, delimitado a determinado 

território, esse momento marcou definitivamente um movimento de desterritorialização 

do exercício da ação terrorista. Nesse sentido, se a ameaça terrorista poderia se 

manifestar em qualquer lugar, a luta contra o terror também deveria ser travada em 

todos os espaços, não se restringindo mais às fronteiras de um Estado (PASSETTI e 

OLIVEIRA, 2006). Assim, o fatídico 11 de setembro de 2001 marcou uma importante 

inflexão das relações internacionais, bem como na política externa norte-americana, 

como evidencia Mazzuoli (2002, p. 22): 

 
os atentados terroristas ao World Trade Center, em Nova York, e ao 

Pentágono e Washington, onde milhares de vidas foram violentamente 

dizimadas em frente aos olhos de toda a população mundial. Naquela 

ocasião, feriu-se a integridade dos símbolos do poderio econômico dos 

Estados Unidos, e por consequência à própria estrutura dos 

sentimentos de nacionalidade e patriotismo, tão prezados pelo povo 

norte-americano. 

 

Tais atos perpetrados por terroristas demonstram como essas organizações 

terroristas de âmbito global se vinculam à violência como meio mais fácil e rápido de 
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alcançarem seus objetivos. Dessa forma, se posicionam fora do sistema de Estados 

soberanos e atuam em contestação a ordem vigente (BARBER, 2005). E por 

transcender as fronteiras estatais, o terrorismo é considerado: 

 
um fenômeno central das relações internacionais. A publicidade em 

torno das ações terroristas, a sombra da incerteza que estas ações 
projetam sobre a cena internacional incidem diretamente sobre o 

relacionamento de indivíduos, sociedades e governos, afetando-os de 
forma crescente, embora descontínua (ESTEVES, 2003, p.461). 

 

O impacto do 11 de setembro provocou na comunidade internacional uma 

sensação ao mesmo tempo de perplexidade, insegurança e solidariedade. A partir desse 

fenômeno, inseria-se a construção de uma nova ordem mundial e inaugurava-se a 

política internacional do século XXI, uma vez que o terrorismo se tornava tema central 

da nova agenda internacional (BRANT, 2003). Assim, os fatos decorrentes dessa data 

concentraram as atenções da sociedade internacional em torno do terrorismo, como 

jamais visto, na medida em que tais atentados aclamaram ao mundo a inexistência de 

um território imune a tais crimes, uma vez que o novo terrorismo seria marcado por sua 

transnacionalidade. 

 
De tal modo iniciava-se a “Era do Terror”. Essa nomeação metafórica é referência 

ao período cujo receio de novos atentados alarmou a população de vários países. As 

pessoas, em todos os lugares, tiveram que se habituar a insegurança e ao medo. Esse 

fenômeno é observado nas palavras de Livingstone e Arnold (1986, p. 15): 

 
[...] as ruas das grandes cidades do mundo, seus aeroportos e bases 

militares estão se transformando em campos de batalha. À medida que 

pequenos bandos de terroristas e assassinos individuais procuram 

atingir metas políticas através do assalto a pessoas e lugares de valor 

simbólico seus alvos muitas vezes são as fontes de poder político e 

econômico das sociedades ocidentais. Suas vítimas, no entanto, são 

pessoas comuns cuja morte, ferimentos, ou agonia como vítimas de 

um sequestro ou refém serve à finalidade premeditada de chamar a 

atenção para a causa terrorista, com o valor de incumbência de 

intimidação que isto supõe. [...] As principais armas empregadas são a 

violência e a intensa cobertura dos meios de comunicações. Estão 

praticando um velho tipo de guerra modernizado por armas do ultimo 

tipo, alvos e táticas e noções modernas sobre como influenciar o 

comportamento humano. 
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Sobre a tática utilizada no ataque específico aos Estados Unidos
32

, salientam 

Talbott e Chanda (2002) os métodos utilizados, bem como a eficácia com que os 

terroristas lograram transformar objetos que nunca antes haviam sido considerados 

perigosos, em armas de potencial letal. Isto é, embora proporcionasse uma grande 

repercussão mundial, não apenas pelo número de vítimas, mas também pelo alvo 

visado, o fato é que não foram empregados grandes arsenais bélicos, como bomba, nem 

sequer arma de fogo. Os terroristas combinaram a crença nas recompensas do martírio 

com os mais avançados métodos de planejamento, ordenação e execução. 

 
Conquanto seja demonstrado o impacto de tais atos terroristas pela morte de 

inúmeros civis, em decorrência da violência em que foram perpetrados, observa Arendt 

(apud BRANT, 2003, p. 357), que “[...] suas vítimas são inocentes até mesmo do ponto 

de vista do perseguidor”. Destaca-se, no entanto, a desmoralização americana advinda 

de tais fatos. Isto é, a maior potência militar do mundo, invulnerável em se tratando da 

ameaça externa advinda de outro Estado, externou a sua impotência diante da agressão 

não de outro Estado beligerante igualmente soberano, mas de terroristas suicidas (em 

 
 
32

 Após o ataque, os Estados Unidos responsabilizaram a rede terrorista Al Qaeda e iniciaram uma 

cruzada de perseguição aos terroristas do grupo, principalmente seu líder Osama bin Laden. À época do 

11/09, a rede terrorista havia sido acolhida pelos dirigentes fundamentalistas islâmicos que governavam o 

Afeganistão. O regime talibã ofereceu abrigo seguro e apoio logístico para que a organização pudesse 

planejar, treinar e preparar suas atividades terroristas impunemente, isento das ameaças externas (Office 

of the Prime Minister, 2001). Segundo Passetti e Oliveira (2006), essa organização marcava a ascensão do 

“novo terrorismo”, tratava-se de uma organização sem estrutura hierarquizada, composta por comitês de 

inteligência, militar, político, midiático e propagandístico; formada por células relativamente 

independentes, responsáveis pela elaboração e execução dos atos de sabotagem, ataques suicidas e 

terrorismo (The 9/11 COMMISSION, 2001). Embora a Al Qaeda estivesse instalada no Afeganistão, era 

uma rede transnacional, descentralizada, espalhada pelo globo, com filiais em vários lugares da África, do 

Oriente Médio, do Sudeste Asiático, da Europa, como também dos Estados Unidos (The 9/11 

COMMISSION, 2001; BUSH, 2002a); além da conexão com outras células terroristas; e do fornecimento 

de campos de treinamento no Afeganistão, Paquistão, Sudão, Somália e Quênia, para uso da Al Qaeda e 

grupos terroristas associados (Office of the Prime Minister, 2001). Osama bin Laden tinha como objetivo 

atingir ofensivamente os Estados Unidos e seus aliados, a exemplo dos atentados terroristas às 

embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia, em 1998; ao USS Cole, em 2000; e os atentados 11 de 

setembro de 2001. As hostilidades aos Estados Unidos, e aos seus interesses no Oriente Médio, decorriam 

da presença daquele país na Arábia Saudita, do sofrimento do povo iraquiano após a guerra do Golfo e do 

apoio estadunidense a Israel. Para a entidade terrorista de bin Laden, os norte-americanos eram 

responsáveis pela manipulação de alguns governos mulçumanos e, por isso, deveriam se afastar da região 

(The 9/11 COMMISSION, 2001). A partir de 2001, essa organização terrorista também se tornou o 

objetivo prioritário da política externa estadunidense. Lograram, contudo, após uma década, achar bin 

Landen no Paquistão. Com o assassinato do líder e fundador da Al Qaeda, em 2011, muitos analistas 

internacionais afirmaram que isso havia representado um golpe significativo à organização, traduzido 

numa redução do seu poder e prestígio no mundo muçulmano. Outros estudiosos, todavia, afirmaram que 

o grupo continuaria em plena atividade através de suas redes difundidas pelo mundo (MCCANTS, 2011). 

Embora os principais alvos dos norte-americanos fossem os integrantes da Al Qaeda, em particular bin 

Laden, a condenação a atos terroristas se estende a organizações terroristas estrangeiras em geral. 

Atualmente, segundo o Departamento de Estado, são 48. 
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número insignificante). Estes, desprovidos de grandes armamentos, evidenciaram ao 

mundo a fragilidade do poder americano ao atingirem alvos estratégicos, como as sedes 

do poder econômico e militar; mas sobretudo, por exteriorizar a fragilidade da maior 

potência do planeta e de sua agência de inteligência que não conseguiu prevê um 

atentado em território nacional
33

. 

 
Porquanto, diante de tais fatos, investe-se de importância analisar a emergência de 

uma “guerra ao terror” e de um regime contraterrorista global, bem como as 

consequências das políticas antiterroristas incitadas especificamente pelos Estados 

Unidos, uma vez que este país, como alvo afetado, além de reagir a tais atos liderando 

uma luta de contenção ao terrorismo internacional, externou seus problemas 

argumentando que se tratavam de problemas internacionais, e, portanto, ao mesmo 

tempo que conclamava a cooperação da comunidade internacional para combater o 

terrorismo, mesmo que houvesse interesses particulares escusos, declarava como 

inimigos todos aqueles Estados que não apoiassem suas decisões sob o argumento de 

que “quem não está conosco, está contra nós”, como revelado pelo jornal The New 

York Times: “Cada nação em cada região tem agora uma decisão a tomar. Ou vocês 

estão conosco ou estão com os terroristas.” 
34

. Segundo Mccartney (2004), a “guerra ao 

terror” não deveria tolerar neutralidade. 

 
Dessa forma, o Estado americano, como grande condutor das relações 

internacionais, uma vez que influencia direta ou indiretamente todas as outras nações, 

visando a manutenção do satus quo, inaugurou uma nova agenda internacional, bem 

como marcou o início de uma nova Era cujo combate ao terrorismo passou a ocupar o 

primeiro plano nas prioridades de governos nacionais e organizações internacionais. 

 
Desta forma, no período em que o contraterrorismo passou a justificar quase 

tudo e com a admissão de novas doutrinas de segurança nacional que se proliferaram, 

 
33 Parte dessa ineficiência em evitar os ataques do 11/09 é explicada pela descrença de que um ataque 
terrorista poderia acontecer em solo estadunidense e pela marginalização do terrorismo como prioridade 
de política externa. As agências de inteligências nacionais, ao contrário, esperavam um ataque a 
instalações norte-americanas no exterior, reforçando a segurança nestes lugares. No entanto, segundo 
Richard Clarke (2004), especialista em contraterrorismo do Conselho de Segurança Nacional (NSC), a 
alta cúpula da Casa Branca foi avisada incansavelmente sobre a iminência de uma ameaça terrorista 
dentro dos Estados Unidos, mas o Secretário de Estado Colin Powell, Secretário de Defesa Donald 
Rumsfeld, e Conselheira de Segurança Nacional, Condoleezza Rice e o Presidente George W. Bush não 
se convenceram. Estavam mais preocupados com a China e a Rússia, e nos debates sobre possíveis 
sanções ao regime de Saddam Hussein em Bagdá (LEFFLER, 2011). 

  

34 (Tradução livre). Publicação do “The New York” Times, em 21/09/2001: President Bush's Address on 
Terrorism before a Joint Meeting of Congress (BUSH, 2001). 
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preponderaram-se as questões sobre o poderio à ética; a repressão à justiça; a força ao 

Direito. Dentro dessa perspectiva, os direitos humanos foram reinterpretados de forma 

incompreensível, relegados a práticas inaceitáveis e desconsiderados de todas as táticas 

de segurança, inclusive nas chamadas “grandes democracias” (ALVES, 2004). Tais 

direitos tornaram-se submissos a políticas antiterroristas, uma vez que os valores 

projetados pela Conferência de Viena em 1993 se encontravam deslocados de maneira 

tal como se tais valores não tivessem nenhum significado. 

 

 

2.5 A CONSTRUÇÃO DE UM REGIME CONTRATERRORISTA GLOBAL: 

Políticas Antiterroristas como um dos Desafios para as Relações Internacionais 

Contemporâneas 

 
 

2.5.1 Medidas de Combate ao Terrorismo de Âmbito Global 
 

 

Inelutavelmente o novo terrorismo marcaria o limiar do século XXI, bem como 

irrefutavelmente a comunidade internacional, assim como organizações internacionais, 

e outros atores do sistema mundial, deveriam adotar medidas eficazes para que se 

restaurasse a tranquilidade e segurança internacional. É em decorrência dessa 

insegurança generalizada que se tem a gênese das políticas antiterroristas. 

 
Ao se conferir ao terrorismo um status globalizado, uma vez que ele não 

corresponde a um Estado em particular, e pelo fato das suas consequências envolverem 

direta ou indiretamente todos os Estados, tornou-se, portanto, de interesse de toda a 

comunidade internacional. Entretanto, fez-se uma análise crítica aos argumentos que se 

pautaram na justificativa de estratégias de combate ao terrorismo que empregam 

igualmente o terror. Isto é, mesmo considerando os atos terroristas como práticas 

reprováveis, cujos métodos utilizados sejam ilegais, o combate a tal prática não deveria 

reforçar a ideia de terror (MEZZANOTTI, 2007). 

 
Destarte, as Nações Unidas vêm contribuindo, de certa forma, para a instauração 

de um regime jurídico global contra o terrorismo. Para isso, conclamou seus membros a 

uma cooperação antiterrorista, implantando medidas em conformidade com o direito 

internacional. Nesse sentido, a Assembleia Geral das Nações Unidas, adotou 
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Resoluções
35

 que visavam uma condenação internacional ao terrorismo, sendo este 

considerado como crime contra a humanidade. 
 

Não é fator recente
36

 a tomada de decisões internacionais visando cercear o 

terrorismo por parte dos Estados e das organizações internacionais
37

. Contudo, houve 

uma grande evolução com a adoção de novos meios buscando restringir a repetição de 

novos atos que disseminassem medo e insegurança, como os ocorridos em Madrid, 

Espanha (2004); Beslan, Rússia (2004); Londres, Reino Unidos (2005); e Mumbai, 

Índia (2008). Em razão disso, estes, assim como outros países, adotaram novas medidas 

internas de vigilância, de investigação e de detenção inspirados naquelas dos Estados 

Unidos. Observou-se após o 11 de setembro maior vontade política e maior 

disponibilidade da comunidade internacional no sentido de prevenir e reprimir 

atividades terroristas (REINARES, 2006). 

 
 
 
 
35 Resoluções da AGNU sobre Terrorismo pós- 11/09: 66/171; 66/105; 66/50; 66/12; 66/10; 65/221, 
65/74; 65/62; 65/34; 64/297; 64/235; 64/177; 64/168; 64/118; 64/38; 63/185; 63/129; 63/60; 62/272; 
62/172; 62/159; 62/71; 62/46; 62/33; 61/171; 61/172; 61/86; 61/40; 60/288; 60/158; 60/78; 60/73; 60/43; 
59/290; 59/195; 59/191; 59/80; 59/46; 58/187; 58/174; 58/81; 58/48; 57/220; 57/219; 57/83; 57/27; 
56/160; 56/88; 56/1. Vale ressaltar que grande parte dessas Resoluções reforça a necessidade da adoção 
de medidas contraterroristas em conformidade com os direitos humanos, uma vez que devem ser vistas 
como ações entrelaçadas e não contrapostas. 

  

36 Reporta-se a preocupação da comunidade internacional com o terrorismo à Liga das Nações que, em 
1937, buscou elaborar uma Convenção para Prevenção e Punição do Terrorismo (BRANT, 2003). 

  

37 Apesar de todo o esforço das Nações Unidas, ainda não há uma Convenção global sobre terrorismo em 

razão da ausência de consenso entre seus membros a respeito de uma definição genérica sobre este 
problema. Diferente da alçada nacional, onde os Estados estabelecem suas próprias definições e métodos 
de combate ao terrorismo, na arena internacional as definições e discursões são mais difusas, limitadas, 
complexas, por envolverem interesses díspares de uma variedade Estados soberanos. Isso mostra a 

dificuldade da comunidade internacional em lidar com o tema e os recorrentes atentados terroristas ao 
redor do mundo, apesar da proliferação normativa internacional em vigor. Antes do 11/09, já existiam 
algumas Convenções e Protocolos relativas a prevenção e repressão de algumas atividades terroristas 
setoriais, a fim de assegurar a cooperação e a obrigação dos Estados referentes a este tema, mas que se 
mostraram insuficientes e ineficientes (REINARERS, 2006; OWADA, 2009; OHCHR,2008). Atualmente 

existem 14 mecanismos legais internacionais e quatro alterações para prevenir atos terroristas, elaborados 
sob os auspícios das Nações Unidas e suas agências especializadas e a Agência Internacional de Energia 
Atômica (AIEA). São eles (ONU, 2011): Convenção referente às Infracções e a certos outros Atos 
cometidos a bordo de Aeronaves (1963); Convenção para a Repressão da Captura Ilícita de Aeronaves 

(1970); Convenção para a Repressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Aviação Civil (1971); 
Convenção sobre a Prevenção e Repressão de Infracções contra Pessoas gozando de Proteção 
Internacional, incluindo os Agentes Diplomáticos (1973); Convenção contra a Tomada de Reféns (1979); 
Convenção sobre a Proteção Física dos Materiais Nucleares (1980); Convenção para a Repressão de Atos 
Ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima (1988); Protocolo para a Repressão de Atos Ilícitos 

contra a Segurança das Plataformas Fixas Situadas na Plataforma Continental (1988); Convenção sobre a 
Marcação dos Explosivos Plásticos para efeitos de Detecção (1991); Convenção Internacional para a 
Repressão de Atentados Terroristas à Bomba (1997); Convenção Internacional para a Repressão do 
Financiamento do Terrorismo (1999); Convenção Internacional para a Supressão de Atos de Terrorismo 

Nuclear (2005) e Convenção para a Repressão de Atos Ilícitos Relativo à Aviação Civil Internacional 
(2010). 
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Destacam-se, todavia, entre os instrumentos relevantes, as convenções que 

estabelecem a cooperação internacional como forma de combate ao terrorismo. Entre 

elas estão a Convenção Europeia contra o Terrorismo; a Convenção Interamericana 

contra o Terrorismo e a Convenção sobre Extradição da Liga dos Estados Árabes. 

Todavia, além dessas convenções, adotaram-se resoluções importantes após os eventos 

ocorridos em 2001. Entre mais influentes estão às Resoluções 1.368 e 1.373, ambas do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas
38

. A partir desse momento, verificou-se 

uma proliferação da legislação terrorista e uma maior adesão dos Estados às 

Convenções sobre esta matéria. Assim, para melhor compreensão das reações 

internacionais em torno do terrorismo como crime internacional, considerou-se 

oportuno discorrer, ainda que brevemente, sobre as respectivas Resoluções. 

 
A Resolução 1.368 se enquadra entre as primeiras medidas adotadas em resposta 

às consequentes ações terroristas do 11 de setembro. Ela foi adotada em 12 de setembro 

de 2001 e condenou os ataques terroristas aos Estados Unidos, no mesmo período em 

que este país anunciava a formação de uma coalizão internacional para combater o 

terrorismo. Essa declaração do CSNU, além de reconhecer o direito de legítima defesa; 

conclamou todos os países a atuarem no sentido de localizar os terroristas. Apesar de 

autorizar o uso de todos os meios necessários contra os responsáveis pelo 11 de 

setembro, ela não mencionou quem eram eles. Isso deu margem para os Estados 

Unidos, e demais países, escolherem a quem punir. 

 
Em seguida, adotou-se a segunda, a Resolução 1.373, em 28 de setembro de 2001, 

que ampliou a competência do CSNU em relação ao tratamento do terrorismo 

internacional. Primeiro, qualificou “todo ato de terrorismo internacional” como uma 

ameaça à paz. Segundo, em virtude do Capítulo VII da Carta de São Francisco, permitiu 

a tomada de decisões obrigatórias para todos os Estados. Desta forma, o Conselho de 

Segurança tornou obrigatório, aos Estados, o respeito às disposições que figuravam nas 

Convenções que eles não necessariamente ratificaram. Para tal objetivo, esse órgão 

 
 
 
 

 
38

 Não foram, no entanto, as únicas resoluções do Conselho de Segurança. Entre as demais estão a: 1963 

(2010); 1904 (2009); 1822 (2008); 1810 (2008); 1805 (2008); 1787 (2007); 1735 (2006); 1732 (2006); 
1730 (2006); 1699 (2006); 1673 (2006); 1631 (2005); 1625 (2005); 1624 (2005); 1618 (2005); 1617 
(2005); 1611 (2005); 1566 (2004); 1540 (2004), 1535(2004); 1530(2004); 1526(2004); 1516(2003); 
1465(2003); 1456(2003); 1455(2003); 1452(2002); 1450(2002); 1440(2002); 1438(2002) (ONU, 2011). 
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criou um Comitê
39

 encarregado da aplicação da Resolução. Pretendia-se formular uma 

verdadeira legislação internacional contraterrorista (BRANT, 2003; OHCHR, 2008; 

OWADA, 2009). 

 
Pretendiam-se, com tais medidas, trazer contribuições à comunidade internacional 

no combate ao terrorismo. No entanto, em decorrência das preocupações de agências da 

ONU em prol dos direitos humanos, salientou-se que tais procedimentos não poderiam 

ser usados como pretexto para violá-los (SPALDING, 2005). No entanto, 

paradoxalmente, esse discernimento não foi observado pelos seus Estados membros, em 

particular pelos Estados Unidos que se valeram de táticas injustificáveis e reprováveis. 

 
Sobre essa questão, a restrição aos direitos individuais não se circunscrevia àquele 

país, na medida em que outros países, ao empregarem a campanha antiterror, também 

impuseram radicais restrições a esse grupo de direitos no âmbito interno, como fizeram 

países da Europa e da Ásia Central, entre outros (TALBOTT; CHANDA, 2002). 

Entretanto, para fins da presente análise, verificou-se especificamente o papel 

desempenhado pelos Estados Unidos. 

 
Embora esse país permanecesse comprometido retoricamente com os direitos 

humanos, na prática eles foram negligenciados e marginalizados em razão de uma 

agenda política com outras prioridades, como descrito por Donnelly (2003) “o retorno a 

uma política de direitos humanos mais ativa, agressiva e consistente deverá aguardar a 

reabertura do espaço político atualmente ‘pré-ocupado’ pela guerra contra o 

terrorismo”. No entanto, o debate em torno deste tema realça outro igualmente 

importante referente à preservação dos direitos individuais enquanto se fomentam 

medidas antiterroristas (PIOVESAN, 2006). 

 
Assim, ao se afirmar que a melhor garantia à segurança de um país está no 

respeito à liberdade individual e na proteção aos direitos humanos por meio da boa 

 
39

 Entre algumas medidas concretas de combate ao terrorismo estão as estabelecidas pelo Comitê contra o 

Terrorismo. São elas: a) os ativos financeiros e recursos econômicos daqueles que cometerem ou 
tentarem cometer atos terroristas ou participarem ou facilitarem atos terroristas ou de pessoas ou 
entidades que ajam em favor de terroristas devem ser congelados; b) os Estados-membros devem abster-

se de fornecer qualquer apoio a entidades ou pessoas envolvidas a atos terroristas, assim como devem 
tomar as medidas necessárias para impedir a execução de atos teoristas, além de negar refúgio seguro 
àqueles que financiam, planejam, apoiam ou cometem atos terroristas; c) estes mesmos Estados devem 
impedir que aqueles, que de alguma forma contribuam para estes atos, usem seus territórios para estes 
propósitos contra outros países e seus cidadãos; d) e que os Estados deve garantir que atos terroristas 

sejam considerados graves delitos criminais pelas leis nacionais de cada país, e que a gravidade de tais 
atos refleta na pena a eles imputada. 
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governança, isso não foi observado nos Estados Unidos durante os primeiros anos do 

mandato Bush. Essa alusão descreve, portanto, a estratégia estadunidense na luta contra 

o terrorismo. 

 

2.5.2 O Contraterrorismo Estadunidense 
 

 

Em paralelo aos mecanismos adotados pelos organismos internacionais como 

respostas ao terrorismo internacional, destacam-se os implantados pelos Estados 

Unidos. 

 
Nós sofremos o mais devastador ataque desde Pearl Harbor [...] Numa 

simples manhã o propósito da minha presidência se tornou claro: 
proteger nosso povo e defender nossa liberdade que estiveram sob 

ataque (BUSH, 2010, p. 129). 

 

2.5.2.1 A “Guerra ao terror”: a primeira guerra do século XXI 
 

 

Segundo Talbott e Chanda, (2002) a segurança nacional passava a requerer ações 

acima da distribuição das forças militares ou de operações de inteligência. Em última 

instância, ela dependia do estabelecimento de um ambiente internacional que estivesse 

de acordo com os interesses da nação, refletindo a política externa americana. 

 
Com essa intenção, diante do novo panorama internacional, o presidente norte-

americano priorizou a necessidade de garantir a segurança da pátria e em seguida 

espalhar a liberdade e democracia pelo mundo (GORDON, 2006). O governo 

estadunidense buscava, dessa forma, destacar o papel dos Estados Unidos como polícia 

global, associado a um modelo ideal a ser espelhado por todos aqueles governos que 

almejassem a estabilidade. 

 
Nesse contexto, a administração Bush lançou a ofensiva contraterrorista. A estratégia 

para a política de segurança lançada pelo governo americano, em 2001, conhecida como 

“guerra ao terror”
40

 visava ampliar o espaço de combate ao terrorismo
41

. Todavia este 

“terror”, mesmo em sentido abstrato, se tornou “utensílio” do 

 
40 Essa noção foi utilizada pela primeira vez no discurso do presidente George W. Bush ao Congresso 
estadunidense, em 21 de setembro de 2001, no qual conclamava todas as nações a se unirem aos Estados 
Unidos no combate ao terrorismo internacional. 

  

41 Essa guerra ao terrorismo já havia sido anunciada como foco da política externa norte-americana no 
governo Reagan. E foi chamada pelo Secretário de Estado George Shultz de “o flagelo maléfico do 
terrorismo, uma peste disseminada por adversários depravados da própria civilização, em um retorno ao 
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poder. Como salienta Guimarães (2002, p.64) “o terror não é uma coletividade humana 

concreta contra a qual se guerreia, mas uma forma de guerrear. Como tal é 

espacialmente indeterminado, está em qualquer lugar (...)”. É em função desta “guerra 

ao terror” que se observam as políticas antiterroristas estadunidenses. 

 
Ao se tratar da luta contra um ator não-estatal e abstrato, uma vez que se declarou 

uma guerra ao terror; este foi, sobretudo, um discurso em busca de legitimidade 

internacional para uma cruzada contra supostos terroristas e países “hostis” aos Estados 

Unidos, o denominado “eixo do mal
42

”. Buscava-se expandir os interesses particulares 

dos Estados Unidos sob a arguição de que se tratavam também de interesses de toda 

comunidade internacional. 

 
Desta forma, esse país, através de sua posição como potência hegemônica, visava 

impulsionar uma campanha antiterror com o objetivo de conduzir outros Estados a uma 

direção desejada por ele, na medida em que conseguia ser percebido como o ator 

político que buscava resguardar o interesse geral da humanidade, de um mundo mais 

seguro e pacífico, ao afirma que o terrorismo é uma afronta à liberdade e à democracia. 

 
Assim, ao se autodenominarem único protetor da ordem mundial e definidor das 

ameaças contra ela, designaram que os Estado inamistosos que não corroborassem a 

respectiva presunção seriam considerados inimigos reais ou potenciais (HOBSBAWN, 

2002). Isto é, formulou-se uma doutrina de segurança nacional, baseada no combate ao 

terrorismo internacional, que considerava inimigo imediato e direto da potência 

americana todos os países que concedessem refúgio ou fossem tolerantes com as redes 

terroristas. 

 
A partir do momento em que os terroristas violaram as regras do jogo 

internacional estabelecido desde Westfália, o governo Bush incitou todos os países a 

instituírem medidas de combate ao terrorismo e ingressarem, juntamente com os 

Estados Unidos, em uma “guerra ao terror”. Este país esperava contar com a adesão 

 
barbarismo da Era Moderna”. Este considerou que era preciso lidar com o terrorismo através da força da 
violência e não por meios legalistas utópicos, como mediação, negociação, entre outros (CHOMSKY, 
2005).  
42

 Estão neste “eixo do mal” a Coréia do Norte, o Irã e o Iraque. Segundo Bush, “Estados como estes, e 

seus aliados terroristas, constituem um eixo do mal, armando para ameaçar a paz do mundo. Ao buscar 
armas de destruição em massa, estes regimes representam um perigo grave e crescente” (Tradução livre). 
Publicado pelo The Washington Post, em 29/01/2002: Text of President Bush's 2002 State of the Union 
Address (BUSH, 2002). Segundo a publicação do jornal The Economist, também eram considerados 
países hostis a Líbia, Síria, Sudão e Cuba. Ver “Allies in search of a strategy”. Publicado pelo “The 
Economist” em 20/09/01 (Allies […], 2001). 
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irrestrita de seus aliados (MAGNOLI, 2004). Nessa ocasião, afirmam Passetti e Oliveira 

(2006), a luta contra o terrorismo se tornou simultaneamente local e mundial. 

 
Assim, internacionalizava-se tanto o “terror” quanto seu combate. Essa 

solidariedade entre Estados, através da coalizão antiterror, estabeleceu que todo 

terrorismo passava a ser alvo da nova guerra que havia sido lançada. Neste contexto, 

sob o clamor dos Estados Unidos, buscou-se uma ação conjunta, uma vez que se tratava 

de um inimigo transfronteiriço. A ideia de compartilhar uma causa visava torná-la 

legítima, além de reduzir seus custos. 

 

2.5.2.2 Coalizão Antiterror: estratégia geopolítica de combate ao terrorismo 
 

 

Em sua própria posição de “líder”, os Estados Unidos fizeram com que a 

dimensão de seus objetivos nacionais recebesse conotação de “interesses 

internacionais”, como ocorreu no argumento em prol da “guerra ao terror”. Isso refletiu 

a persuasão dos Estados Unidos na busca de alianças para a guerra contra o terrorismo 

internacional. Além disso, isso representava uma grande oportunidade para incluírem 

seus opositores estatais, entre os quais o Iraque, o Irã e o Afeganistão nessa nova guerra 

(PEIXOTO, 2002). 

 
A coalizão antiterror era importante por que visava salvaguardar interesses norte-

americanos globais. Isso reflete, como salienta Aron (2002, p. 99), “que o poder ou 

potência é a capacidade de fazer, produzir ou destruir”. De certa forma, considerando os 

Estados Unidos potência remanescente, enquadra-se na concepção desse autor (ibidem) 

de que no campo das relações internacionais o poder é a “capacidade que tem uma 

unidade política de impor sua vontade aos demais”. 

 
Adiciona o autor (Ibid, 2002, p. 129): 

 
as unidades coletivas, que não querem ser fortes apenas para 

desencorajar a agressão e gozar a paz, mas para serem temidas, 
respeitadas ou admiradas. Em última análise, querem ser poderosas, 

isto é, capazes de impor sua vontade aos vizinhos e rivais, de 
influenciar o destino da humanidade, o desenvolvimento da 

civilização. 

 

À medida que o terrorismo contemporâneo se encontra em redes, sem localização 

definida, argumentou-se que os Estados precisavam responder a tal ato de violência 
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criando redes mais eficazes que as do próprio terrorista, uma vez que não há uma única 

estratégia para enfrentar o terrorismo. Em muitos aspectos, cada incidente terrorista é 

singular e pede uma resposta à altura dos eventos, dos autores e dos interesses 

particulares envolvidos (LIVINGSTONE; ARNOLD, 1986). Dessa forma, os Estados 

Unidos se empenharam em uma ampla atuação diplomática orientada para a obtenção 

do apoio de todos os países na luta contra o terrorismo do século XXI
43

. 

 
Observam Vila e Leis (s.d., p. 28) que os Estados Unidos fomentaram a criação de 

uma coalizão antiterrorista, formalizando meticulosamente estratégias de alianças, entre 

as quais se destacaram a aliança principal com o Reino Unido; com a Alemanha, 

França, Itália, Japão, Austrália e Turquia e com os países da OTAN em geral; com o 

Paquistão
44

; com a Índia, ao reconhecer a legitimidade desse país no combate ao 

terrorismo islâmico na Caxemira; com a China, diminuindo assim, a pressão ocidental 

em relação às violações dos direitos humanos neste país; com Israel, ao permitir que 

este país combatesse o terrorismo palestino; e a aliança com a maioria dos países 

islâmicos, responsabilizando-os pelo combate às redes terroristas existentes em seus 

territórios. Caracterizava-se por uma aliança de conveniência, que segundo 

Mearsheimer (2003), significava apenas casamentos temporários, de todos para com 

todos. 

 
Sobre esta questão conclui Chomsky (2005, p.45) que: 

 
a aliança entre os Estados Unidos, Rússia, China, Indonésia, Egito, 
Argélia, todos deliciados em ver um sistema internacional patrocinado 

pelos Estados Unidos, que iria autorizá-los a promover suas próprias 

atrocidades terroristas. A Rússia, por exemplo, estava contentíssima 
de ter os Estados Unidos apoiando sua guerra criminosa na Chechênia 

[...]. Assim, como a Índia, na Caxemira. A Indonésia estava encantada 

 
43 Uma das primeiras ações do presidente George W. Bush foi buscar apoio internacional. No dia seguinte 
aos atentados, a primeira ação do presidente foi retornar os contatos com outros líderes mundiais que 
ofereceram sua simpatia. Isso inclui Tony Blair do Reino Unido, Jean Chrétien do Canadá, Silvio 
Berlusconi da Itália, Jiang Zemin da China, Gerhard Schroeder da Alemanha, Jacques Chirac da França, 
Junichiro Koizumi, Primeiro-ministro do Japão (BUSH, 2010). 

  

44 A aliança estratégica com o Paquistão era essencialmente importante para as ações contra o talibã e 
consequentemente contra a Al Qaeda. Nenhum país tinha mais influência no Afeganistão que seu vizinho 
oriental. No 11/09, o Paquistão era um dos únicos três países que reconheciam o Talibã. Arábia Saudita e 
Emirados Árabes Unidos eram os outros dois (BUSH, 2010). Para essa aliança, os Estados Unidos 
prepararam uma lista que deveria ser levada em conta pelo Paquistão, que cedeu às solicitações norte-
americanas. Entre os requisitos estavam a interrupção do apoio logístico a bin Laden e às atividade da Al 
Qaeda próximas às fronteiras paquistanesas; o fornecimento de uma base militar aos EUA; a permissão a 
entrada dos EUA e seus aliados em território nacional paquistanês; a condenação publica de atos 
terroristas; entre outros. Com o apoio do Paquistão, Bush declarou um ultimato ao talibã, embora quisesse 
atingi-lo de qualquer forma. Esse acordo foi fundamental para a declaração de guerra ao Afeganistão em 
2001 (The 9/11 COMMISSION, 2001). 
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em ganhar apoio para os massacres em Aceh. A Argélia (...) ficaria 

por ter autorização para ampliar o seu próprio Estado terrorista
45

. 

 

Sobre essa asserção, acrescenta o autor (Ibidem, p.78) sobre o termo terrorismo 

“[...] quando alguém pratica terrorismo contra nós [EUA] ou contra nossos aliados, isso 

é terrorismo, mas quando nós [EUA], ou os nossos aliados praticamos contra os outros, 

talvez um terrorismo muito pior, isso não é terrorismo, é antiterrorismo [...]”. Isso 

porque contraterrorismo seria naturalmente bom, já que terrorismo era inerentemente 

mal. 

 
Ainda se acordo com Chomsky (2005), os Estados que compõem a comunidade 

internacional, ao se posicionarem contra o “terror”, apenas adotaram tal estratégia na 

medida em que tais iniciativas eram eficazmente condizentes com seus próprios 

interesses. Desta forma, a “Guerra contra o Terrorismo” instaurou um elo que manteve 

um conjunto de países díspares, unidos, na política contemporânea de combate ao 

terrorismo transnacional (DONNELLY, 2003), concomitante a deterioração dos direitos 

humanos. 

 

Considerações finais parciais 
 

 

Analisou-se neste capítulo o descaso com os direitos individuais não decorrentes 

de atos terroristas, mas de políticas antiterroristas desenvolvidas pelas nações que 

compõem a base de coalizão com os Estados Unidos, em particular as adotadas por este 

país, a partir dos atentados de 11 de setembro, destacando-se as que, em geral, 

acarretam o desrespeito a valores inerentes à dignidade humana. Deste modo, ao serem 

implementadas ações sob a lógica da Raison d’État, esta se mostrou incompatível com 

as normas e princípios de proteção humana, mesmo considerando os direitos humanos 

como tema global. 

 
Para esse fim, tornou-se importante a análise da Estratégia de Segurança Nacional 

- NSS (U.S., 2002c) do ex-presidente George W. Bush, já que ela representou os pilares 

 
45

 De acordo com a HRW, a lista de países que se beneficiou com os ataques de 11/09, alegando 

prevenção ao terrorismo para intensificar a sua própria repressão contra opositores políticos, separatistas e 
grupos religiosos, ou para promover políticas restritivas ou punitivas contra os refugiados, requerentes de 
asilo, e outros estrangeiros; inclui, além dos já mencionados no texto, Belarus, Eritréia, Israel, Jordânia, 
Quirguistão, Libéria, Macedônia, Malásia, Síria, Uzbequistão e Zimbábue, além da Austrália, do Reino 
Unido e de países europeus que encontraram vantagens em restringir as liberdades civis de alguns 
cidadãos. 
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da politica externa estadunidense voltada para a “guerra ao terror”. Mas, sobretudo, por 

que foi uma estratégia que visou orientar a política internacional sob liderança da 

potência hegemônica. Era momento oportuno para transformar a política mundial 

através da percepção de que grandes ameaças só poderiam ser derrotadas através de 

novas e vigorosas políticas de segurança. Logo, a NSS (U.S., 2002c) foi uma 

manifestação externa das prioridades internas americanas. Uma maneira de fazer isso 

seria criar um regime global de combate ao terrorismo. Vale salientar também a 

relevância da Autorização para Uso de Força Militar (US., 2001b) que serviu como base 

legal para as operações de contraterrorismo dos Estados Unidos contra a Al Qaeda ao 

longo da década passada e a Ordem Militar de 2001 (US., 2001a) que levou a 

instauração de comissões militares. 
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3 AS PRINCIPAIS POLÍTICAS ANTITERRORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO 

BUSH: UMA GUERRA “CONTRA O TERROR” E “CONTRA OS DIREITOS 

HUMANOS” 

 
 
 

As principais técnicas contraterroristas estadunidenses apresentadas são àquelas 

que violaram os direitos individuais relativos à integridade pessoal, resultado das 

seguintes práticas: a instrumentalização da concepção do terrorismo na legislação 

nacional que ampliou as categorias de suspeitos nas quais poderiam ser incluídos 

imigrantes, refugiados, membros de minorias religiosas e étnicas, entre outros grupos; 

as comissões militares; o programa de rendição extraordinária ou entregas 

extraordinárias no qual os indivíduos suspeitos de envolvimento em alguma atividade 

terrorista eram transferidos de um governo para outro, onde eles seriam presos e 

submetidos a interrogatórios coercitivos; as prisões secretas da CIA; e principalmente, o 

uso da tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes como tática de 

investigação. Assim, combatia-se o terror através de outros instrumentos de terror. 

Essas técnicas foram resultado da reformulação institucional e das políticas de 

segurança estadunidenses, como a Estratégia de Segurança Nacional de 2002 (U.S., 

2002c) e a Ordem Militar de 2001 (US., 2001a). 

 

3.1 A DOUTRINA BUSH: A Política Externa da Vingança 
 

 
Os Estados Unidos possuem uma força sem precedente e inigualável 

influência no mundo [...] gozam de uma posição de força militar e 

influência econômica e política sem paralelos. [...] as grandes 

potências do mundo se encontram do mesmo lado, unidas pelos 

perigos comuns de violência terrorista e do caos. Os Estados Unidos 

vão [...] promover a segurança global. Nós também estamos cada vez 

mais unidos por valores globais comuns. Na liderança da campanha 

contra o terrorismo, estamos traçando novas e produtivas relações 

internacionais e redefinindo as existentes de forma a enfrentar os 

desafios do século XXI (U.S., 2002c)
46

. 
 
 
 
 

Em razão das insatisfatórias ações antiterroristas dos organismos internacionais 

anteriores ao 11 de setembro, os Estados Unidos, conforme já observado, alteraram a 

 
 
46

 (Tradução livre). 
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agenda internacional no limiar do século XXI, onde a segurança e terrorismo se 

tornaram as principais preocupações do mundo. A pretensão era de que, a partir daquele 

momento, esse país passasse a ditar as regras e a orientar a comunidade internacional, 

inclusive com reinterpretações subjetivas das Resoluções da ONU que se seguiram aos 

atentados, já que o governo estadunidense não se considerava preso a esses ditames. 

 
Tendo em vista esses aspectos, se a comunidade internacional não havia resolvido 

o problema do terrorismo, caberia aos Estados Unidos, o hegemon, fazê-lo, em prol da 

segurança internacional e dos valores civilizatórios universais. Essa foi à mensagem que 

o presidente Bush procurou transmitir “[...] não foi apenas um ataque aos Estados 

Unidos, mas um ataque contra a liberdade e a democracia” 
47

 (BUSH, 2010, p. 141). 

 
Em termos gerais, como considera Mccartney (2004), para a Casa Branca, uma 

maneira de evitar a reincidência desse problema era alterar o contexto global no qual ele 

se fez possível. Essa mudança, contudo, deveria ser mais consistente com a virtude, os 

valores e com o poder norte-americano. 

 
Ainda nesta linha de pensamento, para autores como Soros (2007) e Jervis (2003), 

o governo estadunidense adotou a perspectiva de uma orientação política pautada pela 

crença de que as relações internacionais eram relações de poder na qual não haveria 

normas universais ou regras que regessem todos os Estados. Pelo contrário, a ordem 

poderia ser mantida apenas se o poder dominante se comportasse de forma bastante 

diferente dos demais. Essa atuação do governo estadunidense no pós-11/09 refletia o 

pensamento neorrealista no qual afirma serem as grandes potências as únicas com 

capacidade de recursos e vontade política para resolverem os problemas internacionais. 

E por serem este poder principal, os Estados Unidos tinham o direito de impor sua 

vontade ao mundo, já que não estavam defendo apenas os cidadãos americanos, mas a 

humanidade, contra atos bárbaros e indiscriminados. Sob essa concepção, eles 

enfrentariam as ameaças à ordem internacional, mas, sobretudo à sua segurança interna 

e aos seus interesses globais. 

 
Esse foi o cenário do protagonismo do poder executivo norte-americano nas mãos 

de George W. Bush. A interpretação da política externa americana doravante teve como 

pilar a ambiciosa teoria que herdou o nome do Presidente. A Doutrina Bush foi um dos 

principais instrumentos de segurança nacional da Era Bush e serviu como uma cartilha, 

 
47

 (Tradução livre). 
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orientando as manobras estatais de políticas de defesa que singularizaram o pós-

imediato 11 de setembro até o fim do mandato do respectivo Chefe de Estado. Foi, 

portanto, uma estratégia de política externa que deveria orientar a política internacional, 

transparecendo a ideologia da preeminência estadunidense no cenário mundial. Essa 

Doutrina visava, sobretudo, estabelecer um regime global contra o terrorismo. 
 

A Estratégia de Segurança Nacional - NSS (U.S., 2002c)
48

, conhecida como 

Doutrina Bush, formulada em 2002, salientava claramente o objetivo fundamental do 

governo federal e a origem do contraterrorismo estadunidense: “defender a nação contra 

seus inimigos”. Jervis (2003) resume a NSS - 2002 (Ibidem) em quatro pontos: foi uma 

manifestação externa das prioridades internas; uma oportunidade para transformar a 

política internacional; um pretexto quanto à percepção de grandes ameaças e a 

necessidade de agir preventivamente; e uma vontade de agir unilateralmente sob a 

crença de que a estabilidade da política mundial e a propagação do liberalismo estavam 

atreladas a supremacia estadunidense. Isto é, a estratégia de segurança não se resumiria 

a organizações terroristas, mas 

 
Os Estados Unidos considerariam qualquer nação que abrigasse 

terroristas como responsável pelos atos desses terroristas. Esta nova 

doutrina revogou a abordagem do passado que tratou grupos terroristas 

como distintos de seus patrocinadores. Tivemos que forçar as nações a 

escolherem se lutariam contra os terroristas ou compartilhariam seus 

destinos. E nós tivemos que travar esta guerra ofensiva, atacando os 

terroristas no exterior antes que eles pudessem nos atacar em casa 

novamente (BUSH, 2010, p. 137). [...] Hoje, os nossos concidadãos, o 

nosso modo de vida, a nossa própria liberdade, estiveram sob o ataque 

de uma série de deliberados e mortais atos terroristas [...] Não faremos 

distinção entre os terroristas  
que cometeram estes atos e aqueles que os abrigam. (Ibidem, p. 

138)
49

. 

 

Era imprescindível que os Estados Unidos aproveitassem as oportunidades do 11 

de setembro para investir contra seus adversários políticos e expandir suas estratégias 

geopolíticas
50

. Era preciso trazer os desafetos daquele país para a órbita da “guerra 

 
48 NSS - National Security Strategy of the United States of America, 2002 (U.S., 2002c). 

  

49 (Tradução livre). 
  

50 Na noite de 11/9 Bush reuniu o Conselho de Segurança Nacional (NSC - National Security Council) 
composto pelo Vice-presidente, Cheney; pelo Secretário de Estado, Powell; pelo Secretário de Defesa, 
Rumsfeld; pelo Procurador-geral, Ashcroft; pelo diretor do FBI, Robert Mueller; pela Conselheira de 
Segurança Nacional, Condoleezza Rice; entre outros; e afirmou que era a hora da autodefesa. O 
presidente observou que os ataques geraram uma grande oportunidade para envolverem a Rússia e a 
China. Ao mesmo tempo, Rumsfeld pediu ao presidente para que pensasse amplamente sobre quem 
poderia ter abrigado os autores do atentado, incluindo o Iraque, Afeganistão, Líbia, Sudão, e Irã. (The 
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contra o terror”, visando torná-la legítima. Para a administração Bush, as nações que 

estavam comprometidas com o terror, incluindo aquelas que abrigavam terroristas, eram 

inimigas da civilização e descumpridoras da legislação internacional. 

 
Esta tática deslocaria a guerra abstrata “contra o terror”, já que o terror é algo 

subjetivo e o terrorismo um inimigo evasivo, cuja batalha se estenderia a uma escala 

planetária em razão da dispersão desta atividade; para uma guerra nos moldes 

convencionais nos quais já estavam acostumados, seguindo-se o receituário realista 

estadocêntrico no qual os atores estatais sempre se encontram ameaçados por outros 

Estados e não por outros atores. 

 
Nesse entendimento, incluíam-se nessa nova guerra os Estados patrocinadores do 

terrorismo e países hostis, conforme declarou o presidente Bush: 

 
Nós não fazemos distinção entre terroristas e aqueles que, 

conscientemente, abrigam ou prestam auxílio a eles. [...] os nossos 

inimigos viram os resultados do que as nações civilizadas podem, e 

irão fazer, contra os regimes que abrigam, apoiam e usam o terrorismo 

para alcançar seus objetivos políticos. Afeganistão foi libertado [...]. 

Nosso foco imediato serão as organizações terroristas de alcance 

global e qualquer patrocinador do terrorismo que tenta ganhar ou usar 

armas de destruição em massa. (U.S., 2002c, p. 5-6)
51

 

 

Esses argumentos serviram de suporte a invasão do Iraque em 2003, sob a 

alegação do direito de autodefesa (GRAY, 2002; JERVIS, 2003, LYGUTAS, 2009). 

Bastava apenas convencer a comunidade internacional da legitimidade dessa ação e dos 

perigos das armas de destruição em massa (ADM), já que segundo o presidente Bush 

(2010), os inimigos, neste caso o Iraque, declararam abertamente essa pretensão. Para 

Soros (2007), a disseminação do medo visava induzir a aceitação nacional, mas 

principalmente a internacional, sobre as ações do governo estadunidense para que elas 

fossem vistas como respostas naturais e inequívocas aos atentados. Para este autor, 

(Ibidem, p. 82) “o governo Bush declarou ‘guerra ao terror’ para promover os próprios 

interesses”. 

 
As medidas enunciadas no documento da NSS - 2002 (U.S., 2002c) perpassavam, 

além das alianças já mencionadas, pelos esforços de não-proliferação, apesar do caráter 

 
 
9/11 COMMISSION, 2001). Além disso, a NSS se baseava na liderança estadunidense na luta contra o 
terrorismo e contra os Estados párias. A intenção da estratégia nacional era criar um ambiente 
internacional hostil para os terroristas e todos aqueles que os apoiassem.  
51

 (Tradução livre). 
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seletivo desta abordagem que isentava o Paquistão, a Índia e Israel (GRAY, 2002)
52

. 

Por isso, tornavam-se necessárias as buscas de apoio e justificativas, cuja intenção era 

alarmar e disseminar uma causa através da instrumentalização política do medo. 

 
No entanto, diferente da ocasião da declaração de guerra ao Afeganistão em 

2001
53

, desta vez os Estados Unidos não convenceram o Conselho de Segurança da 

urgência em declarar guerra ao Iraque sob o pretexto deste país possuir ADM. Para 

Washington, todavia, independente da existência destas armas, não faltavam 

justificativas para destituírem o governo de Saddam Hussein
54

, já que este representava 

uma ameaça potencial. Ciente dos excedentes de poder dos Estados Unidos, Bush (U.S., 

2002c) anunciou que para defender o país, o povo americano e os interesses 

estadunidenses em casa e no exterior, não hesitariam em agir sozinhos. 

 
 

 
52

 Da mesma forma, acrescenta a autora que concomitante a afirmação do Presidente Bush de que 
lutariam em nome da paz contra terroristas e tiranos, excluíam-se desta declaração os Estados não-
democráticos aliados dos Estados Unidos. Observava-se assim, a seletividade que margeou toda a 
Doutrina Bush.  
53 Antes da invasão ao Afeganistão, o Departamento de Estado propôs enviar um ultimato ao Talibã para 
que interrompessem as atividades da Al Qaeda. Como o governo estadunidense não esperava que o 
regime talibã obedecesse, os Departamentos de Estado e Defesa iniciaram um plano para construir uma 
coalizão internacional para entrar no Afeganistão. Ambos os Departamentos convocaram a OTAN e 
outros aliados, solicitando apoio das inteligências, de acordo com suas capacidades e recursos. Esse plano 
tornou pública a posição americana: os EUA usariam todos os seus recursos para eliminar o terrorismo 
como ameaça; puniriam os responsáveis pelos ataques de 11/09; alertariam os Estados e outros atores 
responsáveis por proverem santuários a terroristas; e trabalhariam com a coalizão para eliminar grupos de 
terroristas e grupos de apoio. No dia 17/09, Bush atribuiu tarefas para o que seria a primeira onda da 
guerra contra o terrorismo. O presidente aprovou os planos militares de atacar o Afeganistão no dia 21/9 e 
2/10 (The 9/11 COMMISSION, 2001). Colin Powell reuniu países para uma coalisão. Alguns como a 
Grã-Bretanha e Austrália ofereceram implantar forças. Outros, incluindo o Japão e a Coréia do Sul 
garantiriam ajuda humanitária e apoio logístico. A Coreia do Sul enviaria tropas. Parceiros árabes chaves 
como a Jordânia e Arábia Saudita compartilhariam inteligência nas operações com a Al Qaeda. A aliança 
mais essencial, no entanto, foi com o Paquistão (BUSH, 2010). 

  

54
 Segundo o The 9/11 COMMISSION (2001), era vontade do Presidente Bush que Saddam tivesse algo a ver com os 

ataques de 11/09 para que se justificasse uma incursão contra o Iraque. Para os Estados Unidos, o regime iraquiano 

tinha longos registros de apoiar o terrorismo, incluindo o pagamento a famílias de homens bombas palestinas (BUSH, 

2010). Especulando sobre a possibilidade de outros países estarem evolvidos, o presidente também pensou no Irã. 

Segundo Richard Clarke (CLARKE, 2004), Bush conversou com ele, e com outros membros do governo, no dia 12/9, 

para que explorassem a possibilidade do Iraque estar envolvido com os atentados do dia anterior. Mas, segundo 

Clarke, não havia provas do envolvimento de Saddam com a Al Qaeda, nem com os atentados de 11/9, tampouco que 

Saddam cooperava com bin Laden sobre armas não convencionais. O desejo de atingir Saddam também foi 

compartilhado por Rumsfeld. Sem evidências do envolvimento do Iraque, o Secretário de Defesa quis saber o que a 

administração poderia fazer sobre aquele país. Para o vice-secretário Wolfowitz, deveriam incluir e atingir o Iraque 

dentro do discurso de “guerra contra o terror”. O Secretário Powell argumentou que o Iraque era, no final das contas, 

uma fonte de problemas terroristas e deveria, portanto, ser atacado. No entanto, para ele, aquele não seria o momento, 

já que a prioridade deveria ser o Afeganistão. Bush concordou com esta visão. O primeiro alvo seria o Afeganistão. 

Em 17/9, Bush ordenou que o Departamento de Estado estivesse preparado para lidar com o Iraque caso Bagdá 

atuasse contra os interesses dos Estados Unidos. 
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O que importava era desfazer a imagem de vulnerabilidade dos Estados Unidos da 

qual poderiam usufruir seus inimigos, sejam eles atores estatais ou não-estatais, 

inclusive através do argumento em torno ADM. Segundo a administração Bush, essas 

armas seriam as melhores ferramentas através das quais os países hostis aos Estados 

Unidos poderiam vencer a superioridade americana convencional (JERVIS, 2003; 

LEFFLER, 2011). O governo de Washington precisava, portanto, mostrar que 

continuavam fortes e decisivos na política internacional e que nada abalaria o status que 

desfrutavam na atualidade. Essa estratégia de combate ao terrorismo presente na 

Doutrina Bus, portanto, esteve vinculada a outros objetivos de política externa e, por 

isso, aliou o terrorismo aos Estados párias e as armas de destruição em massa. 

 
Esse foi um dos exemplos da prepotência da postura americana presente no 

documento da NSS - 2002 (U.S., 2002c). Para Bush, naquele momento, era dever dos 

Estados Unidos dissiparem os valores liberais democráticos como diretrizes de um 

mundo pacífico e estável. Sob esse viés, argumenta McCartney (2004) que o império 

norte-americano não estaria “conquistando” outros Estados, mas “libertando-os”. 

 
Para esse fim, todas as ações estadunidenses deveriam ser consideradas válidas, 

mesmo que a busca da paz fosse subsidiada através da guerra, como exemplificado nas 

palavras de Bush (2010, p. 184): “Estávamos agindo por necessidade e autodefesa, não 

por vingança”. Ideais estes retratados no documento da NSS - 2002 (U.S., 2002c): 

 
Nós vamos defender a paz lutando contra terroristas e tiranos. [...]. Os 

Estados Unidos vão usar esse momento de oportunidade para estender 

os benefícios da liberdade em todo o globo. [...] Hoje, a humanidade 

tem em suas mãos a oportunidade de aprofundar o triunfo da liberdade 

sobre todos estes inimigos. Os Estados Unidos congratulam-se com 

nossa responsabilidade de liderar essa grande missão
55

. 

 

Imbuído dos preceitos neorrealistas, para o presidente Bush, a melhor defesa seria 

o ataque. A NSS – 2002 (U.S., 2002c) é um exemplo de como o governo estadunidense 

se aproveitou dos elementos tradicionais de soft power, explícitos no documento, como 

os argumentos em torno da paz democrática, da liberdade política e econômica, justiça e 

respeito aos direitos humanos, para empregar sua política persuasiva; e pôs em prática 

seus artifícios de hard power, implícitos nesse mesmo texto, como a guerra militar. 

Como alega Mearsheimer (2003), isto faz parte do discurso liberal enraizado na cultura 

 
 
55

 (Tradução livre). 
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norte-americana, uma vez que se torna mais sustentável uma empreitada antiterrorista 

com base em princípios paternais, acalentadores, ao invés de um poder frio e calculista. 

Nesse sentindo, para este autor, criaram-se juízos sobre “[...] conflitos entre o bem e o 

mal, onde os Estados Unidos estão do lado dos anjos e os seus oponentes estão 

alinhados com o mal. [...] os líderes tentam enquadrar a guerra como uma cruzada moral 

[...] ao invés de uma luta pelo poder” (Ibidem, p. 23). 

 
Embora o documento da NSS – 2002 (U.S., 2002c) ditasse pressupostos para 

deslegitimar o terrorismo como ferramenta de agressão por atores não-estatais e 

responsabilizasse os Estados cúmplices dessas atividades (BOYLE, 2008), acabou 

sobrepondo a doutrina de segurança nacional às demais prioridades estatais, entre as 

quais, o respeito aos direitos individuais. Ao mesmo tempo em que defendiam a 

liberdade, a justiça e o respeito à dignidade humana contra governos repressivos, as 

políticas antiterroristas se mostraram contraproducentes na medida em que elas também 

resultaram em violações a esses mesmos preceitos. Tinha-se na Doutrina Bush um 

exemplo da manipulação da política internacional dos direitos humanos. A redação 

desse texto refletia a proeminência dos debates neorrealista na política externa 

americana na última década. Os preceitos do realismo estrutural presentes nesse texto 

revelava o elemento final da Estratégia de Segurança Nacional: a afirmação da 

hegemonia americana e a preocupação com seus status no sistema internacional. 

 
Nesse contexto, a agenda de “guerra ao terrorismo” se transformou em uma 

agenda contra os direitos individuais e os ideais americanos (MAYER, 2008). Tratados 

e regimes sobre a respectiva matéria estariam subordinados aos interesses estratégicos 

estadunidenses. Situação semelhante foi observada no próximo documento a ser 

analisado. Ambos os textos influenciaram as legislações antiterroristas estadunidenses 

subsequentes e a manipulação dos direitos humanos subjacentes. Assim, ainda que 

posterior, a NSS – 2002 (U.S., 2002c) foi um instrumento importante para viabilizar e 

materializar a Ordem Militar de 2001(US., 2001a). Foi, portanto, um meio para um fim. 
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3.2 A POLÍTICA DO TERROR COMO MEDIDA ANTITERRORISTA: A Agenda de 

Segurança de George W. Bush e os Campos de Concentração do Século XXI 

 
 
 

Verificou-se que as novas ameaças derivadas do terrorismo transnacional 

exigiram o recurso de instrumentos extremos que não estavam disponíveis normalmente 

nas democracias como departamentos e agências reservados à segurança interna, 

tribunais militares de exceção e prisões preventivas de suspeitos ligados a células 

terroristas. Concomitante as medidas implantadas pelo governo estadunidense visando 

prevenir novos atentados, através de uma “guerra ao terror”, cessavam-se também, 

ainda que parcialmente, alguns princípios fundamentais da república democrática 

americana (MAGNOLI, 2004). 

 
Ao determinar as medidas condicionantes à segurança da nação, as autoridades 

estatais negligenciaram os imperativos do Direito Internacional. Entretanto, esses 

preceitos inobservados pela Casa Branca deste os atentados do 11 de setembro vieram 

corroborar ao descaso relativo aos direitos individuais. Como evidência empírica da 

relação entre o contraterrorismo e a omissão dos direitos supracitados, foram analisadas 

as comissões militares, perseguições, detenções arbitrárias, desaparecimentos forçados e 

as transferências de pessoas suspeitas de envolvimento em atividades terroristas para 

locais onde seriam submetidos à tortura. 

 

3.2.1 Detenções no exterior, Transferência Intergovernamental e Comissões Militares 
 
 
 
 

 
Eu [...] decidi criar um sistema legal para determinar a inocência ou 

culpa dos detidos: um tribunal operado por militares.
56

 (BUSH, 2010, 
p. 167) 

 

Logo após os atentados, o Legislativo americano anunciou que o 11 de setembro 

“constituía uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional e à política 

externa americana”, garantindo ampla autoridade ao chefe do Executivo para responder 

(TALBOTT; CHANDA, 2002). Assim, o Congresso estadunidense promulgou uma 

 
 

 
56

 (Tradução livre). 
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Resolução
57

 sobre o uso da força que conferia ao presidente uma extensa autonomia 

para aplicar “toda força necessária e adequada” contra todas as unidades estrangeiras ou 

nacionais “desde que estivesse claro o envolvimento destas no planejamento, 

autorização, comprometimento ou colaboração com os ataques de 11 de setembro” 

(US., 2001b). Visava-se, com essa norma, prevenir qualquer ataque futuro do terrorismo 

internacional contra os Estados Unidos, seja em território nacional ou no exterior. 

 
A partir disso, o presidente conseguiu a base que precisava para concretizar uma 

de suas mais polêmicas medidas contraterroristas, valendo-se da ampla 

discricionariedade para agir nos termos que considerasse vitais para a segurança da 

nação. Essas mudanças de perspectivas demandadas pela gravidade dos acontecimentos, 

todavia, acenderam debates políticos em torno das detenções estadunidenses na "guerra 

ao terror". Para Bush (apud, JACKSON, 2005), as circunstâncias exigiam medidas mais 

agressivas já que se tratava de um gênero diferente de guerra, a qual requereria um tipo 

distinto de abordagem e outro tipo de mentalidade. 

 
Uma declaração de guerra implicava o uso da força militar. Os alvos já estavam 

definidos: indivíduos, organizações, ou mesmo países que tivessem planejado, 

autorizado, ou apoiado os ataques terroristas de 11/09, ou ainda que abrigassem tais 

grupos ou pessoas. Essa “guerra” adotava uma perspectiva abrangente, não restrita a 

atores estatais como em outras ocasiões, mas também a atores não-estatais, 

organizações ou mesmo indivíduos, ainda que nem portassem armas, mas que 

supostamente fossem cúmplices do crime de terrorismo, acusados de conexões com a Al 

Qaeda. 

 
Dentro dessa concepção, um número maior de pessoas suspeitas, incluindo civis 

sem nenhuma conexão com os conflitos armados, seria considerado suspeito, ou ainda 

capturado e levado a campos de detenção onde seria mantido em vigilância, mesmo sem 

acusação formal, até que as autoridades militares, sob a ordem do Secretário de Defesa 

e do Presidente, decidissem seus destinos. Uma vez apreendidos, estes “inimigos da paz 

e da ordem” foram cognominados de “combatentes inimigos ilegais”, e sob tal rótulo, 

deveriam ser julgados por violações das leis de guerra e outras leis aplicáveis por 

 
 
 
 
 
57

 A Autorização para Uso de Força Militar de 18 de setembro de 2001 (US., 2001b). 
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tribunais ou comissões militares
58

 ad hoc, nomeadas pelo executivo (JACKSON, 2005; 

GÓMEZ, 2008; PRIETO, 2009). 
 

Para o governo norte-americano, os julgamentos sob o rigor dessas comissões 

garantiriam procedimentos rápidos, sem riscos a informações, métodos ou operações 

investigativas secretas. Essa decisão possibilitou e respaldou a instalação de comissões 

militares através de uma ordem presidencial para assuntos militares de 2001 e subsidiou 

a guerra no Afeganistão (2001) e, de certa forma, a guerra no Iraque (2003) 

(GRIMMETT, 2007). 

 
A instauração de comissões militares, no entanto, culminou em uma das mais 

controvertidas políticas de combate ao terrorismo estadunidense e resultou da Ordem 

Militar de 13 de novembro de 2001 (US., 2001a) que discorreu sobre a detenção, 

tratamento e julgamento de não-cidadãos na guerra contra o terrorismo. Uma vez 

identificadas às pessoas que estariam sujeitas a esta Ordem
59

, elas seriam encaminhadas 

para locais onde Hoffman, P. (2004) chamou de “zonas livre de direitos humanos”, a 

exemplo das instalações de Guantánamo. 

 
Nesses locais, onde Pastana (2011) cognominou de “campos de concentração do 

século XXI”, os detentos não estariam sujeitos à supervisão judicial por autoridades 

nacionais ou internacionais e poderiam ser tratados de qualquer maneira até que fossem 

julgados, liberados, ou mantidos em custódia indefinidamente. Tanto a designação do 

local do encarceramento quanto à convocação e regimento dessas comissões militares 

eram de incumbência do Departamento de Defesa. 

 
Esse foi mais um exemplo de um poder Executivo fortalecido que tentou driblar 

normas constitucionais e internacionais. Embora ele pretendesse investir em medidas 

hostis sob o manto de uma imagem de justiça e legitimidade democrática em nome dos 

valores que visava proteger, como observado na NSS – 2002 (U.S., 2002), levantaram-

se várias questões sobre o tema. Entre elas, a competência de uma comissão militar no 

julgamento de civis; e a ausência da independência e imparcialidade nos julgamentos 

destas comissões, já que eram compostas por oficiais das forças armadas que estavam 

sob a autoridade do Pentágono e da Presidência. Além disso, os advogados de defesa 

 
58

 Comissões militares são tribunais criminais executados pelas forças armadas norte-americanas. 

Tradicionalmente, as comissões militares foram usadas para julgar combatentes capturados por violações 
das leis da guerra.  
59

 Seção 2 da Ordem Militar de 13.11.2001 (US., 2001a). 
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designados aos detentos também eram militares. Nessas condições, o acusado teria 

como defensor um advogado atrelado ao mesmo o ramo do governo responsável pelo 

seu processo e julgamento (HRW, 2006; UN Commission [...], 2006). E se estes 

advogados tivessem acesso a informações protegidas, não poderia discuti-las com seu 

cliente, o que impediria a confrontação das provas pelo acusado (HRW, 2006). 
 

Não era proibida a contratação de advogados civis
60

, desde que eles fossem 

autorizados pelas agências de segurança, entretanto, várias eram as restrições que 

dificultavam uma defesa eficaz. De acordo com a HRW (Idem), a partir de informações 

fornecidas pelos próprios advogados civis dos detentos, eles não podiam participar de 

audiências fechadas e não tinham acesso a todas às provas e materiais apresentados 

perante à comissão, quando estas informações fossem protegidas em nome dos 

interesses de segurança nacional. Também poderia haver o monitoramento das 

comunicações entre os advogados e seus clientes. Esse procedimento foi apresentado 

como necessário para a obtenção de informações de inteligência que seriam utilizadas 

em procedimentos criminais contra os detentos (MARTIN, 2002; HRW, 2006; 

SEABRA, 2007). Os advogados de defesa também estavam limitados a falar 

publicamente sobre a conduta das comissões, já que nem todos os processos estavam 

abertos ao público e a imprensa, sob o lema da segurança nacional. 

 
Os réus poderiam ser condenados à prisão perpétua ou a pena de morte, dentre 

outras
61

, e o direito de apelar da decisão da comissão também estava sob controle do 

Executivo. Era-lhes negado o acesso a tribunais estadunidenses ou de qualquer nação 

estrangeira, ou ainda um tribunal internacional (US., 2001a). Era primordial para o 

governo dos Estados Unidos não estar limitado às amarras jurídicas nacionais e 

internacionais no tratamento dos suspeitos de crimes considerados bárbaros como o 

terrorismo. 

 
Assim, nem as comissões estariam subordinadas aos princípios do direito e às 

regras geralmente reconhecidas nos julgamentos de processos criminais nos tribunais 

 
60

 Exigências que deveriam ser atendidas pelo advogado: ele tinha que ser um cidadão dos Estados 

Unidos; ser admitido para a prática da lei em um Estado, distrito, território ou possessão dos Estados 
Unidos, ou perante um tribunal federal; não ser objeto de qualquer sanção ou ação disciplinar por 
qualquer tribunal, ou outra autoridade competente governamental por má conduta relevante; ser elegível 
para ter acesso a informações secretas; e ter assinado um acordo por escrito sobre o cumprimento de 
todos os regulamentos aplicáveis ao tribunal militar (RUMSFELD, 2002).  
61

Maiores informações podem ser encontradas em http://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/11/20011113-27.html. 
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dos Estados Unidos; nem os suspeitos usufruiriam das restrições do sistema legal norte-

americano (HEYMANN; KAYYEM, 2004; RIVKIN; CASEY, 2006; LYGUTAS, 

2009). Segundo Bush (2010, p. 166), “manter terroristas capturados em solo americano 

poderia ativar proteções constitucionais que de outra maneira não receberiam, tais como 

o direito de permanecer em silêncio
62

”. 

 
Essas questões motivaram preocupações internacionais, incluindo de organizações 

não-governamentais, devido a consequente violação aos direitos humanos (HOFFMAN, 

P., 2004), como o direito ao devido processo legal, inclusive pela exclusão de 

tratamento semelhante a cidadãos norte-americanos. Conforme alertou a HRW (2006), 

o Direito Internacional dos Direitos Humanos não permite a discriminação no que se 

refere ao direito a um julgamento justo. No entanto, entre as questões mais 

significativas para o presente estudo, estão as provas obtidas através de tortura e 

tratamento cruéis, desumanos ou degradantes. 

 

Os detidos com base na Ordem Militar (US., 2001a) estavam aquém dos direitos
63

 e 

recebiam o tratamento que os oficiais norte-americanos considerassem convenientes e 

imprescindíveis na busca de respostas e informações que permitissem ao Pentágono e à CIA 

a perseguição aos responsáveis pelo 11 de setembro; e como prevenção contra outros 

ataques terroristas. Como exemplo, citam-se os indivíduos capturados durante a guerra no 

Afeganistão. Ao mesmo tempo em que eles eram acusados de crimes de guerra, o 

Presidente Bush negava-lhes o status de prisioneiros de guerra por serem considerados 

“combatentes inimigos ilegais”. Como consequência, eles foram excluídos dos direitos 

garantidos pelas normas humanitárias da Terceira Convenção de Genebra
64

 (HEYMANN, 

KAYYEM, 2004; HRW, 2006; PRIETO, 2009). 

 
62 (Tradução livre). 

  

63 Para Bush (2010, p. 167) “Se a Al Qaeda capturasse um americano, haveria pouca chance dele ser 
tratado humanamente” (Tradução livre). 

  

64 Refere-se ao tratamento dos prisioneiros de guerra. Em 9 de janeiro de 2002, um memorando do Vice-
Procurador-Geral Adjunto, John Yoo, informou ao Departamento de Defesa que as Convenções de 
Genebra não se aplicavam aos membros da Al Qaeda porque não eram um Estado e, portanto, não faziam 
parte das Convenções. Na nota, disse que eles também não se aplicavam ao Talibã, já que não poderia ser 
considerado um governo porque o Afeganistão era um "Estado falido". O memorando também 
argumentou que o Presidente poderia suspender a operação das Convenções de Genebra e que as leis 
consuetudinárias da guerra não vinculavam os EUA porque elas não constituíam lei federal. Em outro 
memorando de 2002, sobre a decisão de aplicar a Convenção de Genebra no conflito com Al Qaeda e o 
Talibã, o Procurador-geral Alberto Gonzáles, exortou o Presidente a declarar as forças do Talibã no 
Afeganistão e da Al-Qaeda fora da cobertura das Convenções de 1949. Para ele, dever-se-ia preservar 
"flexibilidade" na "guerra contra o terrorismo". Gonzáles também alertou que os funcionários americanos 
envolvidos em duras técnicas de interrogatório poderiam potencialmente ser processados por crimes de 
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Face ao que foi mencionado, verificou-se que os métodos de interrogatório 

utilizados poderiam ser “manipuláveis”. Embora haja o reconhecimento de que, ao 

longo do mandato presidencial de George W. Bush, os demais poderes contrapesassem 

as intenções iniciais do executivo, através da aprovação de uma lei sobre tratamento de 

detentos, pelo legislativo; e pelo reconhecimento do judiciário de que tais métodos eram 

inconstitucionais e violavam normas internacionais
65

; o presidente Bush conseguiu a 

aprovação da Lei de Comissões Militares de 2006 para seguir com seus propósitos 

contraterroristas. 

 

3.2.2 Tortura: um instrumento de terror como mecanismo de combate ao terrorismo 
 
 
 

A tortura não pode ser um instrumento para combater o terror, porque 

é, em si, um instrumento de terror 
66

 (ANNAN, 2005). 

 

Verifica-se atualmente um estágio de involução dos direitos humanos, e sobre esta 

questão, o pronunciamento da AI, como uma das mais importantes organizações não-

governamentais de direitos humanos, foi categórico “existe uma cultura de desrespeito 

espalhada pelo mundo”. O último decênio, período que pode ser descrito como uma 

 
guerra sob a lei dos Estados Unidos se as Convenções fossem aplicadas. Assim, no memorando sobre o 

Tratamento Humano dos Detentos da Al Qaeda e do Talibã, de 2002 (U.S., 2002b), o presidente Bush 
frisou que “nos seus termos, Genebra se aplica aos conflitos envolvendo Altas Partes Contratantes, que só 

podem ser Estados. Além disso, pressupõe a existência de as forças armadas regulares que lutam em 

nome dos Estados [...]”. Portanto, ele aceitava a conclusão legal do Departamento de Justiça que 
determinava que nenhuma das disposições de Genebra se aplicavam ao conflito com a Al Qaeda no 

Afeganistão ou em outros lugares em todo o mundo, porque, entre outras razões, a Al Qaeda não era uma 

Alta Parte Contratante para Genebra. E, com base nos fatos fornecidos pelo Departamento de Defesa e da 
recomendação do Departamento de Justiça, Bush determinou que os detidos do Talibã eram combatentes 

ilegais e, portanto, não se qualificam como prisioneiros de guerra nos termos do artigo 4º de Genebra. 
Além dessas observações, um memorando do Departamento de Defesa, também de 2002, sobre a 

aplicação de tratados e leis aos detentos da Al Qaeda e do Talibã (U.S., 2002a), concluiu que o costume 

internacional, o direito internacional consuetudinário não vinculava o presidente Bush ou restringia as 
ações militares dos EUA.  
65

 Apesar das manobras da administração Bush para negar os direitos fundamentais a suspeitos de 

atividades terroristas em campos de batalha, a exposição do tratamento de detentos pela mídia, as 
denúncias de organizações não-governamentais e pressões internacionais levaram o Legislativo a impor 
contrapesos institucionais às ações do Executivo. Em 2005, foi aprovado o Detainee Treatment Act que 
buscou coibir os tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Em seguida, em 2006, a Suprema Corte 
impôs uma dura derrota ao Executivo ao decidir, no caso "Hamdan vs. Rumsfeld", que as comissões 
militares constituídas em virtude da ordem executiva de novembro de 2001 infringiam a legislação 
estadunidense e o direito internacional; neste sentido, declarava aplicável o art. 3º comum das 
Convenções de Genebra. Diante de tais obstáculos institucionais, Bush sancionou a Lei de Comissões 
Militares de 2006, que sistematizava as regras para perseguir, deter, interrogar e julgar suspeitos de 
terrorismo (GÓMEZ, 2008).  
66

 (Tradução livre). Declaração do ex-Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan, por ocasião do Dia dos 

Direitos Humanos, no qual ele condena a tendência recente de países que reivindicam exceções à 
proibição internacional contra a prática de tortura. 
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década de atentados aos direitos humanos, foi marcado por uma banalização dos direitos 

individuais, cuja maior crítica explicitada pela AI se insere aos Estados Unidos e a sua 

“guerra ao terrorismo” desprovida de valores e princípios. E conclui esta mesma 

instituição: “ao sacrificar os direitos humanos em nome da segurança internacional, ao 

ignorar abusos e utilizar a força preventivamente quando e onde os poderosos escolhem, 

a ‘guerra contra o terrorismo’ prejudicou a justiça e a liberdade e tornou o mundo mais 

perigoso e dividido”. 

 
Conforme observa Alves (1994), a Conferência Mundial de Viena sobre os 

Direitos Humanos expressou sua condenação diante da persistência, em diferentes 

partes do mundo, de violações sistemáticas que constituem sérios obstáculos ao pleno 

exercício dos direitos pertencentes a todas as pessoas. Esses abusos incluem, além da 

tortura e de tratamentos ou punições desumanas e degradantes, execuções sumárias e 

arbitrárias, desaparecimentos e detenções arbitrárias. Assim, os novos episódios de 

desprezo à dignidade humana que se tornaram correntes atualmente estão revestidos de 

atos condicionantes do enfraquecimento das normas do direito internacional. 

 
Nesse sentido, insere-se a discussão sobre a utilização da tortura como uma 

ferramenta de combate ao terrorismo. Em razão deste, àquela se tornou uma política 

aceita, e para alguns casos, sistemática e respaldada implicitamente pela lei. Por isso, 

questionou-se o debate acerca da aceitabilidade, transigência e defesa de interrogatórios 

por meios coercitivos, sendo estes, em vários aspectos, sinônimo de tortura, pela Casa 

Branca, após os ataques a Nova York e Washington em 11 de setembro. A partir dessa 

data, a tortura não letal passou a ser utilizada pelos Estados Unidos com a cumplicidade 

de outros países como prevenção a atos terroristas. 

 
Essas circunstâncias incitaram organizações não-governamentais de direitos 

humanos que, desde 2001, vêm alertando para as consequências da fragilização dos 

instrumentos internacionais de proteção a esses direitos. Coaduna-se com Arendt (2004, 

p. 331) quando esta afirma que: 

 
[...] a calamidade que se vem abatendo sobre um número cada vez 

maior de pessoas não é a perda de direitos específicos, mas a perda de 

uma comunidade disposta e capaz de garantir quaisquer direitos. O 
homem pode perder todos os chamados Direitos do Homem sem 

perder sua qualidade essencial de homem, sua dignidade humana. Só a 
perda da própria comunidade é que o expulsa da humanidade. 



86 
 
 
 
 

E acrescenta a autora: 

 
[...] esses direitos, e a dignidade humana que eles outorgam, deveriam 

permanecer válidos e reais, mesmo que somente existisse um único ser 
humano na terra; não dependem da pluralidade humana e devem 

permanecer válidos mesmo que um ser humano seja expulso da 
comunidade humana (Ibidem, 2004, p.331). 

 

Essa convicção foi explicitamente rejeitada pelo totalitarismo, conforme 

observado no primeiro capítulo. Ao considerar os indivíduos como seres supérfluos e 

descartáveis, confrontava-se com a ideia de valor do ser humano expressa na 

legitimidade da ordem jurídica (LAFER, 1999). Esta advertência sobre os riscos do 

desprezo aos direitos humanos retornou na contemporaneidade em razão da “luta contra 

o terror”, quando se associou tal desdém às consequências do tratamento cruel, 

desumano e degradante. Para Lafer (Ibidem, p. 177-8): 

 
Tal pressuposto contesta a afirmação Kantiana de que o homem (...) 

não pode ser empregado como um meio para a realização de um fim, 
pois é fim em si mesmo, uma vez que, apesar do caráter profano de 

cada individuo, ele é sagrado, já que na sua pessoa pulsa a 
humanidade. 

 

O que se observou, em alguns casos, como na tortura, foi uma mudança de papéis 

e de cenário, mas não de atores, já que são os atores políticos internacionais os grandes 

perpetradores de violações aos direitos humanos. Se antes era a Alemanha, atualmente o 

papel de protagonista foi exercido pelos Estados Unidos, e, exercendo os papéis de 

coadjuvantes, estavam todas as nações que se alinharam a ele nesta “guerra ao terror”, 

ou aqueles que eram cúmplices indiretos por omitirem tais gravidades relacionadas aos 

abusos aos direitos humanos. No mais, todos, negaram ou negam tais diretos. 

 
Após da declaração de “guerra ao terror”, retomou-se a polêmica em torno do uso 

da tortura nos interrogatórios de prisioneiros suspeitos de terrorismo. Essa prática foi 

defendida pelos Estados Unidos
67

, embora de maneira não explícita, na medida em que 

foi autorizada, em certa medida, a utilização de métodos que desencadearam pressão 

 
 

 
67

 O Departamento de Justiça , em agosto de 2002, admitiu em memorando à Casa Branca que a tortura 

de terroristas no exterior “pode ser justificada”, que as leis internacionais contra a tortura “podem ser 
inconstitucionais se aplicadas a interrogatórios” na guerra contra o terrorismo, e que a necessidade de 
autodefesa “podia prever a justificativa que eliminaria qualquer responsabilidade criminosa” (PRIEST; 
SMITH, 2004). 
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física e psicológica para obter informações que obstruíssem a incursão de novos 

atentados. 

 
Importa ressaltar que tal prática se constitui, segundo Pellegrino (apud ARNS, 

1985, p. 282): 

 
[...] à custa do sofrimento corporal [...], procura a todo preço semear a 

discórdia entre o corpo e a mente [...]. É este modelo básico no qual se 

apoia a ação de qualquer torturador. [...]. [...] o projeto da tortura 

implica numa negação total e totalitária da pessoa [...]. Na tortura, o 

discurso que o torturador busca extrair do torturado é a negação 

absoluta e radical de sua condição de sujeito livre. A tortura visa o 

avesso da liberdade. Nesta medida, o discurso que ele busca, através 

da intimidação e da violência, é a palavra aviltada de um sujeito que, 

nas mãos do torturador se transforma em objeto. 

 

Ao discorrer sobre o tema, este autor (Ibidem, 1985) permitiu concluir que entre 

atos de tortura se encontram as imposições que deliberadamente uma pessoa possa fazer 

a outrem cujo dano se reflete em dor, medo, desgaste moral ou desequilíbrio psíquico, 

lesão física e moral. Conforme discorre Neto (2004, p. 26), “tanto a tortura quanto os 

maus-tratos vinculam-se à forma de fazer ‘justiça pelas próprias mãos’, ante a sede de 

poder, o desejo de vingança e o autoritarismo que envergonham quaisquer seres 

humanos”. 

 
Sua origem, contudo, remete à Antiguidade, na medida em que era utilizada como 

instrumento punitivo. Dessa forma pode-se concluir que os castigos fazem parte da 

própria história da humanidade. Do mundo antigo à Idade Média, a tortura era um 

fenômeno assíduo na história. Desde tempos remotos, a tortura e outros tratamentos 

degradantes foram práticas correntes nas repressões públicas ou demonstrações de 

justiça criminal nos regimes despóticos. No período do Antigo Regime, era largamente 

utilizada para extrair confissões e executar criminosos (NETO, 2004). 

 
Contudo, com o tempo, passou-se a recriminar tais atos desumanos como sanções 

corporais. Assim, desde o fim do século XVI as táticas punitivas e a repressão passaram 

a sofrer significativas alterações. O pensamento iluminista do século XVIII tentava 

extirpar a tortura e outros tratamentos desumanos a presos e processados, baseado nos 

escritos de Montesquieu, Voltaire, Rousseau e outros filósofos (Ibidem, 2004). 

 
A questão reaparece nos dois movimentos ideológicos que marcaram o início do 

século XX, no nazismo e no comunismo. Depois da Segunda Guerra, evidenciou-se o 
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uso da tortura em vários países, em regimes ditatoriais. Nestes regimes era visto como 

método eficaz, embora moralmente condenável, e negado por seus perpetradores, que 

dissimulavam através de eufemismos, traduzidos em trocadilhos infames, como 

“sessões de ternura” e não de tortura (OLIVEIRA, 1994). 

 
Em 1975, a tortura foi definida pela Associação Médica Mundial, como 

 
imposição deliberada, sistemática e desconsiderada de sofrimento 

físico ou mental por parte de uma ou mais pessoas, atuando por conta 
própria ou seguindo ordens de qualquer tipo de poder, com o fim de 

forçar uma outra pessoa a dar informações, confessar ou por outra 
razão qualquer. 

 

Nessa mesma década, diante do retorno corrente da tortura em alguns países, 

iniciou-se uma campanha de conscientização internacional refletida na adoção da 

Declaração sobre Proteção de Todas as Pessoas contra a Sujeição à Tortura e outros 

Tratamentos e Punições Cruéis, Desumanos ou Degradante
68

 (ALVES, 1994), segundo 

a qual, tal ato constituía uma ofensa à dignidade humana e, portanto, condenada por 

negar os propósitos da Carta de São Francisco e os direitos e liberdades fundamentais 

afirmados pela Declaração de 1948, e por outros instrumentos internacionais de direitos 

humanos. A própria Corte Internacional de Justiça, declarou que: 

 
privar indevidamente seres humanos de sua liberdade, e sujeitá-los a 

sofrer constrangimentos físicos é, em si mesmo, incompatível com os 
princípios da Carta das Nações Unidas e com os princípios 

fundamentais enunciados na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (apud COMPARATO, 2007, p.227). 

 

Uma década depois da construção dessa Declaração, foi adotada pelas Nações 

Unidas a Convenção Contra Tortura e Ouros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos 

ou Degradantes
69

. Esta traduzia os anseios das Nações Unidas de erradicar a prática de 

tortura no mundo. Assim, a presente Convenção representou um esforço de codificação 

e uniformização de todas as normas e princípios até então dispostos em vários 

instrumentos de direito internacional
70

 (Ibidem, 1994). 

 

 
68 Declaração adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas através da Resolução 3452 (XXX), de 9 
de dezembro de 1975. 

  

69 Esta Convenção foi assinada em 1984, e entrou em vigor em 1987. 
  

70 Como órgão de controle, criou o Comitê, cuja competência é investigar, in loco, com a concordância do 
Estado envolvido nas denúncias do uso da tortura. Além disso, foi adotado em 2002, entrando em vigor 
em 2006, o protocolo Facultativo à Convenção. Este permite que órgãos nacionais ou internacionais 
independentes visitem lugares onde as pessoas são privadas de liberdade. 
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Entre seus artigos destacam-se o 1º que dispõe sobre o conceito de tortura, como 

sendo: 

 
Qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos, ou 

mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, 

dela ou de terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-las 

por ato que ela ou terceira pessoa tenha cometido, ou seja, suspeita de 

ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou 

outro qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer 

natureza; quando tais dores ou sofrimento são infligidos por um 

funcionário público ou outra pessoa no exercício de suas funções 

públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou 

aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos 

que sejam consequência unicamente de sanções legítimas, ou seja, 

inerentes a tais sanções ou delas decorram. 

 

E o artigo 2º ao estipular que o direito de não ser torturado é inderrogável, assim 

como é a escravidão, a servidão, ou qualquer outro tratamento degradante. A proibição 

da tortura prevalece sob quaisquer circunstâncias. Isso significa que, em nenhum caso, 

os Estados poderão invocar circunstâncias excepcionais, como ameaça ou estado de 

guerra; instabilidade política interna; ou qualquer outra emergência pública como 

justificativa para tortura. Entre os demais documentos que tratam do respectivo assunto 

em seus artigos estão a Declaração Universal, que dispõe sobre a tortura em seu artigo 

5º
71

 e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos artigo 7º
72

. 

 
Dessa forma a tortura é considerada um crime de lesa-humanidade, considerado 

imprescritível pela ordem internacional. Além disso, o direito a não ser torturado 

compõe àqueles direitos individuais fundamentais que o Estado, por mais soberano que 

seja não pode infringir. Assim, a criminalização da prática de tortura no âmbito 

internacional foi um importante acontecimento histórico. No entanto, verificou-se a 

inobservância da condenação a tais práticas, ainda que em circunstâncias extremas, 

pelos países, mesmo desaprovadas pelo direito internacional. 

 
Desse modo, se por um lado a tortura é quase universalmente censurada, por 

outro é vista, por alguns países, entre eles os Estados Unidos, como necessária para 

ações de contenção ao terrorismo. Em razão deste último, alguns países adotaram-na 

como prática para apuração de fatos considerados crimes contra a segurança nacional. 

 
71 Sobre esta questão, a Declaração Universal traz em seu artigo 5º a condenação à tortura ao discorrer 
que: “ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante”. 

  

72 Ninguém poderá ser submetido a tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes 
[...]. 
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Em vista disso, o uso descomedido de interrogatórios coercitivos por parte do governo 

dos Estados Unidos além de corroer as bases legais dos Direitos Humanos 

Internacionais, infringiram os dispositivos da Convenção, ratificada pelos Estados 

Unidos em 1994. 

 
Sendo assim, observados tais enunciados, a prática de tortura é o mais flagrante 

desrespeito aos direitos humanos por que infringe direitos elementares, como a 

dignidade e a liberdade, consubstanciados em documentos internacionais como a 

Convenção contra tortura; a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura 

(Carta de Cartagena); a Declaração Universal; a Declaração Americana dos Direitos e 

Deveres do Homem; a Convenção do Conselho da Europa de 1950. Sobre isso salienta 

Neto (2004, p. 26) 

 
Os EUA participam da ONU e ao longo do tempo vêm exigindo que 

muitos governos observem fielmente os documentos internacionais de 
direitos humanos aprovados pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas, porém o governo americano não o faz [...]. 

 

Assim, verificou-se que: 

 
Desde 2001 o Direito nacional e internacional tem sido distorcido de 

maneira a acomodar “legalmente” ações de investigação e repressão 

ilegítimas. As detenções arbitrárias por tempo se eternizam antes 

supostamente exclusivas de ditaduras [...]. Antes mesmo do horror 

estampado nas fotografias de prisioneiros iraquianos seviciados em 

Abu Ghraib, a tortura voltara a ser contemplada em diversos países 

como meio aceitável de extradição de informações. (ALVES, 2004, p. 

16). 

 

Destarte, desde os ataques de 11 de setembro, oficiais americanos, em vários 

lugares do mundo, de Bagram, no Afeganistão; à Guantánamo, em Cuba; e Abu Ghraib, 

no Iraque; utilizaram a tortura em prisioneiros para extrair informações de interesse dos 

serviços de inteligência. Eles utilizaram excessivamente métodos e coerção física e 

psicológica de forma a conseguir confissões (DANNER, 2004). Nesse sentido os 

prisioneiros experimentam um “estado de debilidade-dependência-terror” e dessa forma 

“reações emocionais e motivacionais de medo e intensidade” (Ibidem, 2004, p. 38). E 

acrescenta o autor 

 
as circunstâncias de detenção são arranjadas de forma a amplificar, no 
sujeito, sua sensação de ter sido arrancado de tudo o que é conhecido e 
reconfortante, de ter sido jogado num mundo estranho [...] O controle 
sobre o ambiente da fonte permite que o interrogador determine sua 
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dieta, seu padrão de sono e outros pontos fundamentais. Manipular 
esses aspectos de forma a desorientar o sujeito, muito provavelmente 
criará sensações de medo e impotência (Ibidem, 2004, p.38). 

 

De todo modo, essa desorientação é favorecida pelo uso de capuz, pela privação 

do sono, pela irregularidade e insuficiência das refeições e a exposição ao frio e ao calor 

intensos, o uso de posições de stress, remoção da roupa, e a utilização de cães para 

provocar o medo. Dessa forma o perpetrador 

 
é capaz de [..] criar situações desagradáveis ou intoleráveis, a 
desorganizar seus padrões de tempo, espaço e percepção sensorial. [...] 
Uma vez que atinge essa desorientação, a resistência do sujeito fica 
seriamente prejudicada (DANNER, 2004, p. 38). 

 

A decisão de aprisionar indefinidamente os suspeitos de ligações com redes 

terroristas em prisões como a do Afeganistão e em outros lugares em nome de uma “guerra 

ao terror”, e por fim, a decisão de empregar métodos desumanos e degradantes para obter 

informações de interesse dos serviços de inteligência
73

, entre eles o "waterboarding",
74

 

tornaram os Estados Unidos um país tolerante à prática de tortura
75

. Todos estes 

procedimentos eram de ciência da alta cúpula da administração Bush
76

. Ou 

 
73 Em um memorando de Haynes, Conselheiro do Departamento de Defesa, de 2002, discorreu-se sobre a 
aprovação de técnicas contrarresistência para ajudar em interrogatório com os detentos de Guantánamo. 
Eram três técnicas, sendo a primeira a menos e a terceira a mais agressiva. A categoria I envolveria 
técnicas como gritar com o detento desde que tal ato não fosse feito com a intenção de causar danos 
físicos graves ou danos mentais prolongados; e técnicas de engano, como as de interrogatórios múltiplos. 
No que diz respeito aos métodos da categoria II, incluíam-se ações como: colocar os detentos em 
posições de stress; utilizar falsos documentos para enganá-los; isolá-los; interrogá-los em ambientes ou 
cabines não padronizados para interrogatórios; privá-los da luz; interrogá-los em sessões de 24h; remover 
itens de conforto como itens religiosos; trocar a comida quente por rações congeladas; remover todas as 
roupas; explorar fobias individuais (como o uso de cães) para causar stress. Argumentava-se que todos 
esses atos eram legalmente permissíveis por que não causavam danos ou sofrimento prolongado. Com 
respeito à categoria III, visava-se: convencer os detentos de que havia a iminência de morte dele ou de 
sua família; expor o detento a temperaturas baixas ou água; e ao waterboarding (HAYNES, 2002). 

  

74 Método que consiste em amarrar prisioneiros em tábuas e submergi-los até o ponto de afogamento. 
  

75 Embora o governo dos EUA tenha denunciado como tortura estes mesmos métodos quando praticados 
por outros países, incluindo a Birmânia (agachar-se ou permanecer em períodos desconfortáveis por 
longos períodos de tempo), Egito (vendar os olhos dos prisioneiros), Eritréia (amarrar as mãos e pé por 
longos períodos de tempo), Irã (privação de sono e suspensão por longos períodos em posições 
contorcidas), Iraque (privação de alimento e água), Jordânia (privação de sono e confinamento solitário), 
Paquistão (isolamento prolongado e negação de alimento ou sono), Arábia Saudita (privação de sono), 
Tunísia (suspensão da alimentação e privação do sono) e Turquia (ficar em pé por períodos prolongada e 
isolamento) (HRW, 2011). 

  

76 Segundo a HRW (2011) o Presidente George W. Bush, que tinha a autoridade final sobre operações de 
detentos, autorizou o programa de prisões secretas da CIA que forçosamente desapareceu com indivíduos 
em detenções no exterior, onde foram mantidos incomunicáveis por longo prazo. Bush também autorizou 
programas de rendições extraordinárias que ele sabia ou deveria saber que resultariam em tortura, além de 
reconhecer publicamente o waterboarding. O Vice-presidente Dick Cheney era a força motriz por trás do 
estabelecimento de políticas de detenção ilegais e na formulação de justificativas legais para essas 
políticas. Ele presidiu e participou de numerosas reuniões sobre operações específicas da CIA. Ele foi um 
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seja, tais práticas não eram um simples desvio de conduta de alguns militares, como 

afirmaram oficiais das forças armadas americanas em algumas ocasiões. 
 

Pode-se citar a título de exemplo, a situação de Guantánamo
77

, uma vez que 

militares norte-americanos ao capturarem vários indivíduos acusados de pertencerem à 

rede terrorista Al Qaeda foram levados ao campo de detenção, em Cuba, considerado o 

lugar que renuncia o direito humanitário internacional. Segundo o Secretário de Defesa 

Rumsfeld (apud BUSH, 2010), Guantánamo era “at least the worst place” disponível. 

 
Neste local os presos foram considerados culpados antes de serem julgados, sendo 

declarados não-combatentes inimigos e, portanto, não sujeitos à proteção dos direitos 

contidos nas Convenções de Genebra
78

. Observadas estas posições, o governo 

americano “depositou” tais prisioneiros em um lugar onde não estariam submetidos às 

normas internacionais. Segundo a Casa Branca, a constituição do país não se aplicava 

 
 

 
dos membros do Conselho de Segurança Nacional que aprovou e, mais tarde reautorizou o uso de 

waterboarding e outras formas de tortura e maus-tratos no programa de interrogatórios da CIA. Em 

entrevista ao The Washington Times, em 2008, o ex-vice presidente afirmou que teria sido antiético ou 

imoral se não tivessem feito tudo para proteger a nação. Além disso, para ele, tais técnicas de 

investigação não correspondiam à tortura, já que assim não as consideravam os conselheiros jurídicos do 

Departamento de Justiça. (Ward, 2008). O Secretário de Defesa Donald Rumsfeld aprovou métodos de 

interrogatório ilegais que facilitaram o uso da tortura e maus-tratos por militares norte-americanos no 

Afeganistão e no Iraque, como por exemplo: uso de posições de stress (como ficar horas em pé); 

isolamento por até 30 dias; e remoção de todos os itens de conforto (incluindo artigos religiosos) 

(RUMSFELD, 2003). O ex-diretor da CIA George Tenet (1997-2004), em 15 de setembro de 2001, 

apresentou o Conselho de Segurança Nacional opções para as operações secretas da CIA envolvendo o 

sequestro de suspeitos de terrorismo no exterior. Dois dias depois, em 17 de setembro, o presidente Bush 

assinou uma diretiva que autoriza a CIA a matar, capturar, deter e interrogar suspeitos ligados à Al 

Qaeda. Tenet também supervisionou o trabalho da CIA de afogamento, asfixia, posições de stress, luz e 

barulho, privação de sono, e outras formas de tortura e maus-tratos. Sob a direção de Tenet, a CIA 

também "desapareceu" com detidos, mantendo-os em longo prazo incomunicáveis e em locais secretos, 

para países em que eles eram susceptíveis de serem torturado. O governo Bush argumentava que estas 

técnicas de investigação “melhoradas” foram cruciais para a atuação da inteligência e permitiram que os 

Estados Unidos e seus aliados impedissem planos terroristas. Tenet afirmou que os detidos deram mais 

informações do que o FBI, a CIA a Agência de Segurança Nacional juntos foram capazes de dizer. O 

presidente Bush afirmou em 2006 que os métodos de interrogatório alternativos eram duros, mas seguros 

e necessários, e que sem o programa, Al Qaeda e seus aliados teriam conseguido lançar outro ataque 

contra o território americano. Assim, sempre quando questionado, o Presidente respondia que o 

programa, mais do que qualquer outra coisa, salvava vidas inocentes. Em 2008, Hayden reconheceu que 

até um terço dos cem detidos no programa de detenção da CIA foram submetidos a técnicas avançadas de 

interrogatório. Destes, o governo reconheceu detentos de alto valor, entre eles Khalid Sheikh Mohammed, 

mentor dos atentados de 11 de setembro, o chefe das operações da Al Qaeda (PRIETO, 2009.).  
77 Os abusos em Guantánamo incluem interrogatórios sem acesso a advogado e detenções prolongadas 
sem acusações. Além disso, os prisioneiros são sujeitos a prisões solitárias por um longo período, 
ameaçados com a transferência para países estrangeiros para serem torturados, além de serem privados de 
tratamento médico. 

  

78 A recusa de aceitar a caracterização dos detidos como prisioneiros de guerra em Guantánamo, 
protegidos pela Terceira Convenção de Genebra teria o objetivo de permitir que eles fossem interrogados 
sem advogados ou monitoramento externo. 
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na base de Guantánamo, permitindo o uso de tribunais militares em detrimento dos 

civis. 

 
Para Martins (2003), Guantánamo é o Auschwitz dos Estados Unidos, onde 

 
suspeitos estão [...] contidos em jaulas, como animais, sem qualquer 

acusação e privados dos mais elementares direitos de defesa (para não 

mencionar ou outros com sua liberdade e seus direitos restringidos nos 

próprios Estados Unidos), ou enviados países títeres para serem 

torturados ou assassinados. 

 

Observou-se que esta situação não se restringia a Guantánamo, ou ao centro de 

Abu Ghraib, no Iraque. Segundo relatos da imprensa, a CIA e Pentágono mantinham 

prisões clandestinas na Tailândia, Qatar e Afeganistão, na medida em que o governo 

autorizava o uso da tortura fora dos Estados Unidos. Assim, muitos prisioneiros foram 

entregues a outros países como Egito, Síria, Arábia Saudita, Jordânia e Paquistão, numa 

operação denominada “rendition
79

”, para serem torturados sob aquiescência do governo 

 
 
79

 A CIA criou o este programa na década de 1990, mas desde 2001 as ações se intensificaram, de acordo 

com um estudo sobre “extraordinary rendition program before and after September 11”, divulgado por 

Bergen e Tiedemann, em 2008. Deste modo, indivíduos seriam transportados de seus países para outro 

lugar onde seriam julgados ou detidos sem seguir o devido processo legal, e também interrogados através 

de “enhanced interrogation techniques” As transferências de presos aconteciam em vários lugares do 

mundo como Afeganistão; Iraque; Jordânia; França; Portugal; Irlanda; Romênia; Paquistão; Alemanha; 

Bósnia-Herzegovina; Eslováquia; Espanha; Itália; Ucrânia; Kosovo; Bulgária; Egito, Líbia, Marrocos; 

Tailândia. Assim, como a atividade terrorista se tornou global, as atividades dos EUA também se 

tornaram, e os suspeitos foram levados para regiões diversas. Havia, portanto, grande colaboração dos 

serviços de inteligência de vários países no sentido de tornar eficientes as transferências e os 

“interrogatórios” dos detidos (MARTIN, 2002; MARTINS; KILAN, 2008; MAYER, 2008; HRW, 2007; 

GÓMEZ, 2008). Os voos da CIA se caracterizavam pela transferência ilegal, à margem dos 

procedimentos normais de extradição ou deportação, de prisioneiros e/ou suspeitos de terrorismo, para 

prisões secretas em países onde podiam ser torturados, utilizando para isso aeroportos da União Europeia. 

Estes foram um dos meios encontrados pela administração Bush para criar instalações de detenção fora 

dos Estados Unidos de forma a evitar constrangimentos legais nacionais e uma supervisão pública. 

Assim, entregas extraordinárias, prisões secretas da CIA e acusações de abusos passaram a ser usados 

largamente na “guerra contra o terror”, como divulgados pelo The Washington Post: “US Decries Abuse 

but Defends Interrogations; ‘Stress and Duress’ Tactics Used on Terrorism Suspects Held in Secret 

Overseas Facilities”, 26 de dezembro de 2002 (PRIEST; GELLMAN, 2002) New America Foundation 

“Disappearing Act: Rendition by the Numbers. Piecing Together a Picture of the CIA’s Secret Rendition 

Program”, 3.mar.2008 (BERGEN; TIEDEMANN, 2008). Em 2006 o Presidente Bush admitiu pela 

primeira vez que a CIA mantinha prisões secretas no exterior para interrogar suspeitos de terrorismo. No 

entanto, confrontado com a divulgação destas prisões secretas pela mídia, e pelo fato dos Estados Unidos 

serem parte da Convenção contra a Tortura; o Departamento de Estado afirmou que as transferências só 

aconteciam após aceitarem garantias diplomáticas dos países receptores de que não utilizariam a tortura 

(HRW, 2007). No entanto, é amplamente reconhecido que muitos dos países que receberam os detentos 

dos Estados Unidos, apesar dessas garantias, engajaram-se em torturas e abuso de prisioneiros. O sigilo 

em torno do programa de entregas faz com que não existam estatísticas precisas. Posteriormente, o 

próprio George W. Bush em sua biografia “Decision Points” (BUSH, 2010), afirmou que pelo menos 100 

terroristas capturados nos anos após 11/09, foram colocados no programa da CIA e que cerca de 1/3 

destes foram questionados usando técnicas melhoradas. O waterboarding foi usado, pelo menos, por três 

vezes. Segundo a HRW (2011) só em Khalid Sheikh Mohammed foi usado 183 vezes. 
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dos Estados Unidos, em uma clara transgressão das leis internacionais e desrespeito aos 

direitos humanos. Essas transferências sigilosas a prisões clandestinas, administradas 

pela CIA, aconteceram através de “voos secretos da Cia”. 

 
Deste modo, os detentos sob custódia dos Estados Unidos foram submetidos a 

desaparecimentos forçados, detenções e transferências secretas, e à tortura e outros 

tratamentos desumanos e degradantes
80

 (MAYER, 2008). Após seis décadas da 

Declaração Universal, essas ações são uma afronta ao mundo que a Declaração 

concebeu. Como salientou a AI, o mundo precisava que os Estados Unidos estivessem 

comprometidamente engajados com as causas de direitos humanos, tanto em seu 

território quanto no exterior. Tais detenções eram uma ofensa às obrigações 

internacionais contraídas pelos Estados Unidos, uma vez que, ainda no século XVIII, a 

Declaração de Virgínia, em seus artigos, já condenava castigos cruéis e extraordinários, 

assim como a privação da liberdade (FILHO, 1998). 

 
Todavia, as torturas perpetradas por militares americanos, como no exposto nas 

fotografias de Abu Ghraib
81

, demonstraram como os Estados Unidos se posicionaram 

acima das leis internacionais, seguindo o receituário neorrealista. Esses métodos, 

todavia, disseminaram uma ampla crítica da sociedade internacional e minaram grande 

parte apoio internacional a campanha antiterrorista. E se tais ações não são percebidas 

como legítimas, é improvável que sejam eficazes. Além de ressaltar o paradoxo entre os 

esforços para proteger a nação e o risco de descontruir o que se está tentando proteger 

(LYGUTAS, 2009). 

 
Assim, ao considerar a dignidade humana como um direito humano fundamental, 

ao negá-la, tinha-se um ato contra a humanidade. Para Comparato (2007), esta 

dignidade é transcendente, um predicado essencial do ser humano enquanto pessoa, isto 

 
 
80 A negação inicial das autoridades norte-americanas a qualquer referência à prática de tortura, apesar da 
exposição do tema na mídia, estava relacionada à diferença de interpretação sobre o que se considerava 
tortura. Segundo Bush (2010), mesmo que algumas técnicas fossem duras, os médicos contratados pelo 
governo asseguravam que não causavam graves danos ao prisioneiro e, por isso, não constituíam tortura. 
Esta se resumia a apenas atos extremos como dor física ou outras lesões, ferimentos graves como falência 
de órgãos, ou até mesmo a morte ou o risco substancial de morte, queimaduras ou grave desfiguração 
física, ou deficiência significativa de uma parte do corpo, órgão ou faculdade mental. Para o governo, 
algumas das técnicas “melhoradas” de interrogatório aprovadas no primeiro mandato de Bush, como a 
privação de sono prolongada, exposição ao frio extremo e waterboarding (simulação de afogamento) não 
seriam cruéis e desumanos porque não causavam sofrimento "prolongado" (US. PUBLIC LAW 109-366, 
2006; MAYER, 2008). 

  

81 Em abril de 2004, o 60 Minutes II e o New Yorker divulgaram fotos e histórias de militares norte-
americanos abusando de prisioneiros na prisão de Abu Ghraib, no Iraque (BUSH, 2010). 
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é, do ser humano em sua essência, independente de suas qualificações específicas de 

sexo, raça, religião, nacionalidade, posição ou qualquer coisa. 

 

Considerações finais parciais 
 
 

Conforme observado, na conjuntura pós 11 de setembro, multiplicaram-se
82

 as 

denúncias de prisões secretas e arbitrárias de estrangeiros; deportações sigilosas de 

suspeitos de conexão com o terrorismo; julgamentos de terroristas estrangeiros por 

comissões militares; prisões de pessoas sem qualquer acusação ou acesso a advogados, 

por tempo indeterminado; e as detenções de estrangeiros em situações de 

incomunicabilidade. Embora, em muitos casos, não fossem considerados culpados, 

eram qualificados como “testemunhas materiais” (ALVES, 2005). 

 
Ao anunciar sua “guerra ao terror”, o presidente Bush declarou que esta era uma 

luta do mundo, uma luta da civilização. Mas esse mesmo governo dito “civilizado” ao 

condenar atos terroristas, designando-os como “selvagens”, perpetrou atos igualmente 

“bárbaros” em suas estratégias antiterroristas. 

 
Valendo-se da máxima de Maquiavel, “os fins justificam os meios”, podia-se 

afirmar que ela traduzia o pensamento estadunidense a partir do momento em que esse 

país adotou políticas antiterroristas sem mensurar as consequências. A implementação 

dessas medidas propiciou um clima de medo que resultou na instauração de um 

“império do medo”, conforme observou Barber (2005), inimigo tanto da segurança, 

quanto da liberdade, e, por conseguinte, dos direitos humanos. Ao se analisar a 

influência dos acontecimentos do 11 de setembro nas estratégias de política mundial da 

atualidade e a consequente restrição dos direitos individuais, tinha-se um cenário de 

retrocesso dos direitos humanos em relação ao progresso que eles lograram em períodos 

anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
82

 Dados que melhor ilustram esses aspectos estão presentes no cap. 4. 
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4 O RETROCESSO DOS DIREITOS HUMANOS NO SÉCULO XXI  
 
 

 
O retorno desses problemas tradicionais foi imensamente mudado pelo 

ambiente de segurança criado pelos ataques de 9/11 contra os Estados 

Unidos e pelo desdobramento da chamada longa guerra contra o 

terrorismo global. As repercussões sobre os direitos humanos têm sido 

claramente negativas - em termos de violações dos direitos humanos 

cometidos pelos Estados Unidos e seus principais aliados, em termos 

do cinismo gerado pela incompatibilidade entre as palavras e ações 

dos Estados Unidos, e em termos de incentivos e espaço político para 

outros grupos em muitas regiões imitar a retórica e o comportamento 

de Washington. A guerra contra o terrorismo foi vista pelos Estados 

Unidos como uma luta em que, para citar George Bush, "não há 

regras" e onde se justifica "negar proteção a pessoas que não merecem 

proteção". A existência de buracos negros legais e locais da chamada 

rendição secreta, a prática insidiosa de execuções extrajudiciais de 

suspeitos de terrorismo, a restrição das liberdades civis dentro de 

muitas democracias ocidentais, e o retorno de argumentos que 

justificam a tortura tiveram um impacto profundo e negativo sobre o  
panorama internacional de direitos humanos. (HURRELL, 2007, p. 

161). 
83

 

 

4.1 11 DE SETEMBRO: Um Novo Marco para as Discussões sobre o Papel dos 

Direitos Humanos na Contemporaneidade 

 

Como afirma Arendt (apud Piovesan, 2006, p.8), “os direitos humanos não são 

um dado, mas um construído, uma invenção humana, em constante processo de 

construção e desconstrução”. O pensamento de Hannah Arendt reflete a dinâmica das 

relações internacionais, bem como o contexto no qual os direitos humanos estão 

inseridos, isto é, ao discorrer sobre o processo de construção progressiva desses direitos 

pela humanidade, percebeu-se que esta se tornou possível com base em lutas e 

conquistas históricas. Por isso, ao se afirmar que após um longo processo de construção, 

tem-se uma desconstrução derivada, considera-se que assim como a construção é 

contínua, a desconstrução também é. Ambas refletem as mudanças e os anseios de uma 

época específica, decorrentes de fatos, ou acontecimentos que atuam como divisores de 

águas das relações políticas internacionais. 

 
Neste sentido, como discorrido em capítulos anteriores, este novo divisor de águas 

foi motivado pelos atentados de 11 de setembro de 2001, quando insurgiu um novo 

período marcado por desafios e complexidades inerentes à nova ordem mundial. 

 
83

 (Tradução livre). 
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Revelava-se uma nova conjuntura de ruptura para uma nova fase das relações 

internacionais, especificamente para os direitos humanos, em decorrência de políticas 

antiterroristas. 

 
Nessa acepção, a ruptura significava a quebra da ordem que vigorava no Pós-

Guerra Fria (HOFFMANN, F., 2010), e, neste caso em particular, refere-se à 

observância desses direitos como pressupostos à dignidade humana. Em razão desses 

fatos, o primeiro decênio do século vigente pode ser descrito como um período de 

disseminação de uma cultura transnacional de tolerância à violação dos direitos 

humanos pelos atores estatais (DONNELLY, 2003) que compartilharam a ideia de uma 

“guerra ao terror”. Diante de tal panorama, este capítulo identificou alguns dos atuais e 

emergentes desafios à plena realização dos direitos humanos, em particular àqueles que 

discorrem sobre a integridade pessoal, devido ao perene combate ao terrorismo global. 

 
Assim, presencia-se no atual contexto, como argumenta Belli (2005, p.66) um 

“refluxo da maré dos direitos humanos, em que esses direitos passam a um distante 

segundo plano em nome da luta contra o inimigo difuso do terrorismo”. Ainda nessa 

perspectiva, acrescenta Baudrillard (apud ALVES, 2005, p. 219), “trata-se de um 

processo paradoxal de reversão”. “Atingido seu apogeu temporal em algum momento, 

atualmente, a história andava para trás” (ibidem, p. 219). 

 
Isto é, embora não haja o contexto da Segunda Guerra Mundial onde se revelaram 

as atrocidades perpetradas pelo nazismo e a descartabilidade do ser humano e, 

consequentemente com elas, a ruptura de um processo de solidificação dos direitos 

humanos, presencia-se igualmente hoje a facilidade com que esses direitos são 

descartáveis. Diante de tais circunstâncias, 

 
a constatação de que o papel passivo de vários Estados e instituições, 

diante do genocídio e dos horrores da Segunda Guerra perpetrados 

pelos nazistas, permanecem até os dias de hoje, na medida em que 

novas situações-limites se configuram e a atitude passiva desses 

mesmos atores sociais continua inalterada, quando não se converte em 

atitude ativa, embora sem qualquer lastro de legitimidade da 

comunidade internacional, visando ao atingimento de seus escusos 

interesses econômicos e políticos (GUERRA, 2006, p. 265). 

 

Embora transcorrido o tempo, ao se fazer referência à primeira ruptura 

engendrada pelo totalitarismo nazista, tais fatos revelaram que essas indagações 

encontram-se, por vezes, atuais e presentes e, com isto, buscou-se uma melhor 
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compreensão da conjuntura atual, uma vez que algumas violações empreendidas há 

mais de seis décadas se assemelham às atuais práticas conduzidas por Estados ditos 

“civilizados”. 

 
Assim, ainda que se considere a importância da democracia como único regime 

político compatível com o pleno respeito aos direitos humanos, uma vez que regimes 

opressores externaram ao mundo o desrespeito aos mesmos, verificou-se, no atual 

panorama internacional, o retorno de atos rotulados como “bárbaros”, porém não 

perpetrados pelos regimes supracitados, mas por nações “civilizadas”, propulsoras da 

democracia; embora o governo de Washington construísse uma imagem de barbárie 

atrelada aos responsáveis pelos atos terroristas. 

 
Sobre esse ponto, vale salientar que era importante para os Estados Unidos 

reforçarem sua identidade como um povo benévolo, heroico e pacífico em luta contra os 

selvagens, imorais e desumanos atores terroristas, já que estes seriam uma ameaça à 

democracia, à liberdade, à civilização, conforme se observou na Doutrina Bush. Tais 

dicotomias fundamentariam a administração Bush a tratar os suspeitos de terrorismo 

como inumanos, a exemplo da prática deliberada da tortura (MCCARTNEY, 2004; 

JACKSON, 2005; DENIKE, 2008). 

 
Nessas circunstâncias, os direitos humanos foram marginalizados e manipulados 

como no exemplo mencionado anteriormente (DONNELLY, 2003). E sob o lema de 

que os fins justificavam os meios, a “guerra ao terror” de George W. Bush, conforme 

observado por Ignatieff (2004), fez com que alguns direitos individuais e civis também 

se tornassem em uma justificativa para outros atos de terror. 

 
Ainda nesse panorama, Chomsky (2002; p. 19-20), chamou atenção para a visão 

estadunidense de terrorismo: 

 
Uma breve definição, extraída de um manual do exército norte-
americano, diz que "terror é o uso premeditado da violência ou da 
ameaça de violência para atingir metas ideológicas, políticas ou 

religiosas mediante intimidação, coerção ou instilação do medo". Isso  
é terrorismo. [...] Se examinarmos a definição de "guerra de baixa 
intensidade", que é a política oficial dos Estados Unidos, veremos que   
é uma paráfrase bastante próxima do que acabei de ler. Na realidade, 
"conflito de baixa intensidade" é apenas outro nome para terrorismo. É 
por isso que, pelo que sei, todos os países designam de 
contraterrorismo quaisquer atos horrendos que estejam cometendo.  
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Tendo em vista os aspectos expostos por Chomsky, o terrorismo quando praticado 

pelos Estados Unidos e seus aliados receberam outro nome, o contraterrorismo. Assim, 

se àquele era o grande vilão contemporâneo por representar uma ameaça global à 

democracia, aos direitos humanos e aos valores inerentes à dignidade humana 

(REINARES, 2006; BUSH, 2010); este também se enquadrava naquela concepção 

(OWADA, 2009). Portanto, se o terrorismo violava os direitos individuais e civis, como 

endossaram os documentos contraterroristas estadunidenses analisados, tornava-se 

incoerente que a Casa Branca, para defendê-los, se acometesse das mesmas práticas de 

violações que representava àquele. 

 
Esse contraterrorismo global moldado na gestão Bush, todavia, era reflexo de uma 

política externa neorrealista baseada no poderio, no hard power, na guerra militar; 

elementos implícitos nos documentos fundamentados no soft power. Elementos como o 

uso do poder militar, da diplomacia coercitiva, de alianças e, em determinadas ocasiões, 

do poder econômico para influenciar comportamentos e interesses de outras entidades 

políticas foram observados, por exemplo, na Doutrina Bush. A política externa 

americana, portanto, traduzia o terrorismo do contraterrorismo, uma vez que este se 

tornou tão nocivo quanto o terrorismo que visava combater. 

 
É neste cenário que se observou a deterioração dos direitos individuais. Portanto, 

ao considerar o 11 de setembro como um dos “gargalos temporais”, uma vez que este 

episódio pode ser enquadrado no rol de fenômenos internacionais que produziram 

eventos catastróficos, afirma Baudrillard (2003) que no decorrer da história, vários 

acontecimentos marcaram a passagem para uma nova fase nas relações internacionais, 

mas atualmente, confrontando-se de um lado, segundo o autor, com uma ordem mundial 

sem alternativa e, de outro pela insurreição das singularidades; os conceitos de 

liberdade, de democracia, de direitos humanos, fazem figura pálida, não passando de 

fantasmas em um contexto de conquistas universais nesta área, atualmente 

desaparecido. 

 
Conforme observa Chomsky (2005), os Estados Unidos, bem como muitos de 

seus aliados, eram violadores indiscriminados dos direitos humanos; e os esforços 

daquele país em auxiliá-los a lidar com surtos de terrorismo e insurreições apenas 

contribuíam para a perpetuação da injustiça e da opressão e, portanto, do prolongamento 

das violações dos direitos individuais e civis em tais governos. Na mesma linha de 
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reflexão, argumenta Hoffman, P. (2004) que em todo o mundo, a campanha antiterror 

foi uma aliada na repressão de dissidentes políticos e supressão de direitos. 

 
Corrobora a esse discernimento o relatório da HRW (2012), no qual esta afirma 

que o 11 de setembro propiciou uma ampla expansão dos poderes dos governos para 

investigar, prender, deter e processar indivíduos em detrimento do devido processo 

legal, supervisão judicial, e transparência pública. Mais de 140 governos aprovaram 

alguma legislação contra o terrorismo desde essa data. Essa rápida proliferação, 

segundo esta mesma organização, é consequência dos seguintes fatores: ou o país foi 

alvo de atentado, ou agiu conforme as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, 

ou é resultado de pressões de países como os Estados Unidos, que sofreram ou temem 

sofrer um ataque terrorista. 

 
Tais considerações merecem atenção não só porque muitas leis antiterroristas 

restringiram ou violaram os direitos individuais, mas também porque elas foram usadas 

para sufocar a dissidência política pacífica ou para atingir determinados grupos 

religiosos, étnicos, ou sociais. Particularmente preocupante foi a tendência dessas leis 

envolverem uma vasta gama de condutas que iam além do que é geralmente entendido 

como atividade terrorista. De acordo com a HRW (ibidem), desde o 11 de setembro, 

vários governos têm procurado redefinir antigos conflitos armados como parte da 

"guerra global contra o terrorismo" para fins políticos internos ou para obter apoio 

internacional. 

 
Dessa forma, a discussão sobre a magnitude dos eventos decorrentes dos 

atentados terroristas de 2001 tornou-se preocupação vigente, não apenas daqueles que 

ditam as regras da política internacional, mas de toda a humanidade. Nesse aspecto, 

considerando um novo quadro de desumanidade a partir dos atos terroristas aos Estados 

Unidos, ele tem sido discutido não apenas no âmbito das Nações Unidas, mas também 

através de relatórios e as denúncias levantadas por organizações não-governamentais 

que apontam que, em vários países, a luta contra o terrorismo se afasta de padrões 

mínimos de direitos humanos. As consequências negativas para esses direitos têm sido 

bastante previsíveis, reais e conhecidas, através de relatórios realizados por 

organizações não-governamentais de direitos humanos como a AI, a HRW e a ACLU, 

desde 2001. 



101 
 
 
 
 

Conquanto pretendesse reafirmar os direitos humanos para que eles pudessem 

enfrentar as subjetividades do século seguinte, a Declaração de Viena não previu que o 

século que se iniciaria seria marcado, além das injustificáveis ações terroristas em 2001, 

e pela ruptura dos valores difundidos, da liberdade, da razão, do direito e dos direitos 

humanos, pelos mesmos países que conclamaram os valores consagrados em 1993 

(ALVES, 2005). 

 
Assim, os direitos humanos, filhos do iluminismo, observados pela Declaração 

Universal em 1948 e reforçados pela Declaração de Viena, em 1993, atualmente 

encontravam-se negligenciados, no próprio Ocidente, onde são convenientemente 

esquecidos na realidade contemporânea. A realidade a que se fez referência está 

refletida, como salienta Alves (2005, p. 243) nos: 

 
abusos praticados por todos os que se envolveram na “guerra” contra o 

terrorismo, a obsessão com a segurança nacional em termos policial-

militares em vários países do ocidente, a seletividade com que esses 

mesmos países fazem acusações a terceiros sem aterem para os abusos 

de aliados ou dentro de sua órbita doméstica e o mal uso dos termos 

“democracia” e “liberdade” fizeram com que os diretos humanos 

perdessem a posição de relevo que tinham na política dos anos 1990. 

 

Ainda que os Estados Unidos afirmassem um comprometimento com a 

observância aos direitos humanos ao longo de sua campanha contraterrorista, afinal, o 

respeito aos mesmos, bem como à dignidade humana, são uma das principais armas 

morais do ocidente na busca de legitimar suas ações; o governo estadunidense se pautou 

na disseminação do seu poder e de seus próprios interesses políticos ao invés de 

respeitarem eficazmente os direitos daqueles que estavam sob sua tutela. Desse modo, 

conforme ressalva a AI (2008), embora sejam inegáveis os progressos logrados no 

desenvolvimento de normas, sistemas, e instituições de direitos humanos, em níveis 

internacional, regional e nacional; a injustiça, a desigualdade, e a impunidade 

continuam sendo o aspecto mais marcante da atualidade. 

 
De acordo com Donnelly (2003 p.345), “os direitos humanos internacionalmente 

reconhecidos podem ser vistos como medidas que visam proteger os indivíduos de 

ameaças à sua dignidade e segurança impostas pelos Estados (...)”. Por outro lado, a 

segurança nacional trata de proteger o Estado de seus inimigos. O problema está na 

medida em que ambas, a segurança do indivíduo e do Estado, tornam-se conflitantes. 
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Nesse sentido, os direitos humanos foram considerados um empecilho às ações de 

segurança implantadas e geridas por uma elite pertencente a ciclos influentes 

representados pelos Estados mais poderosos, que justificaram ações unilaterais à 

margem de órgãos multilaterais, para obstruir novos atentados terroristas. Porquanto, o 

desrespeito aos direitos individuais seria considerado como uma consequência natural 

das políticas de combate ao terrorismo, justificado pelos países que as conduziram, 

como inevitáveis no atual contexto. Assim, concomitante a necessidade de restaurar a 

estabilidade na ordem internacional, sacrificavam-se valores que a humanidade 

constituiu em longo prazo (BELLI, 2005). 

 
Dessa forma, é devido à hierarquia de prioridades estabelecidas pelos atores 

políticos internacionais que se observa o atual estágio de descaso com os direitos 

humanos, hoje relegados a uma posição argumentativa de camuflagem para as 

verdadeiras intenções de dominação. Para a HRW (apud Donnelly, 2003) 

particularmente problemático e comum tem sido o uso das leis antiterroristas como 

pretexto, como novas armas contra antigos desafetos políticos. Evidência disso foi 

exposta por Mcartney (2004), quando este afirma que os alvos da guerra do presidente 

Bush não se resumiam aos membros da Al Qaeda ou talibã, mas a países reconhecidos 

como regimes hostis pela potência americana, em referência às palavras do então 

presidente norte-americano: “Deste dia em diante, qualquer nação que continue a 

abrigar ou apoiar o terrorismo será considerada pelos Estados Unidos como um regime 

hostil”
84,85

. 

 
Verificava-se que, por trás desses conceitos, e dos conflitos que eles revelavam, 

imperava a questão nada desprezível das relações de dominação e de poder que são 

reafirmadas ou negadas diariamente nos múltiplos tabuleiros das relações 

internacionais. Como observa Pierre Bourdieu (apud BELLI, 2005, p.73) “os discursos 

sobre direitos humanos e sua relação com a luta contra o terrorismo constituem uma luta 

simbólica pelo poder de produzir e impor uma visão de mundo legítima”. 

 
Desse modo, constatava-se, no mesmo país que se considera uma liderança em 

matéria de direitos humanos, um enorme hiato entre a retórica e a realidade; entre 

normas e aplicações; e entre princípios e realizações. Consoante à observação de 

 
84

  BUSH, George. W. President  Bush's  Address  on  Terrorism  Before  a  Joint  Meeting  of  Congress. 
Publicado pelo The New York Times. 21/09/2001. (BUSH, 2001). 
85

 (Tradução livre). 
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Hoffman, P. (2004), esta "guerra ao terror" colocou os ganhos de direitos humanos nas 

últimas décadas e o quadro internacional dos direitos humanos em risco. Isto é, 

conforme observa a AI, se os membros permanentes do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas fizeram pouco para promover os direitos humanos e muito para 

enfraquecê-los, tais abusos também poderiam ser evidenciados em potências 

emergentes (SPALDING, 2005). 

 
Nesse sentido, analisou-se a possibilidade de um quadro de retrocesso em relação 

ao lugar central que os direitos humanos deveriam ocupar como parâmetros de aferição 

do tratamento dispensado pelos Estados a seus próprios cidadãos e cidadãos de outros 

países (GOMÉZ, 2006). Trata-se de um retrocesso à fase progressiva que experimentou 

o Direito Internacional dos Direitos Humanos nas últimas seis décadas, caracterizada 

por estender o máximo possível, dentro de um sistema político constituído por Estados 

soberanos, a proteção a todas as pessoas contra atos de barbárie, tal como proclama o 

Preâmbulo da Declaração de 1948. 

 
Para Goméz (Idem), a maneira como foi formulada a política externa 

estadunidense durante o governo Bush e sua estratégia de segurança interrompeu de 

maneira bruta essa tendência, subtraiu certa categoria de não-cidadãos estadunidenses 

da proteção internacional a qual lhes faziam jus e justificou, em razão da situação 

emergência propiciada pelo 11/09, a necessidade de fortalecer a figura do Estado 

punitivo e a discricionariedade do Executivo e de suas agências especializadas em 

determinar quais seriam os alvos-chave da guerra ao terror. 

 
A partir dessa conjuntura, surge a necessidade de repensar o papel dos direitos 

humanos na sociedade política, rever os direitos elencados em 1948 e reinseri-los na 

nova realidade política contemporânea. Esse cenário de “tolerância” a violações de 

direitos humanos ressalta a preocupação com a luta contra o terrorismo e com as 

frequentes tentativas dos governos federais utilizarem a legislação normal, ou 

recorrerem aos serviços de emergência, ou leis e procedimentos especiais de combate ao 

terrorismo e, assim, permitir, ou pelo menos para aumentar o risco de legalizar, 

institucionalizar e legitimar a violação a esses direitos. 

 
Ainda nessa análise sobre o cenário de retrocesso inaugurado pelo 11/09, importa 

salientar que o contraterrorismo não partiu de uma convenção internacional que 

definisse o terrorismo e consequentemente limitasse às reações a este; mas da 
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conveniência e de políticas de segurança definidas pela potência hegemônica. Foi, 

portanto, uma política seguida pelo julgamento de um país. 

 
As Nações Unidas propiciaram tal cenário através das duas resoluções 

mencionadas no segundo capítulo, dando margem a discricionariedade dos Estados 

quanto à punição e definição dos alvos do contraterrorismo. Assim, mesmo que essa 

organização internacional aprovasse uma série de resoluções na Assembleia Geral e no 

Conselho de Segurança sobre como combater o terrorismo concomitante a proteção dos 

direitos humanos, essas orientações não passaram mais que retóricas. Parte desse 

problema está relacionada à incapacidade da organização em conceituar o terrorismo. O 

arcabouço teórico do regime antiterrorista global foi definido com base no juízo de um 

país que passou a rejeitar a ordem, o regime e as regras que determinam a convivência 

entre atores internacionais díspares. 

 
Além disso, esse retrocesso também foi o resultado da conivência de membros da 

comunidade internacional com as políticas antiterroristas disseminadas a partir dos 

Estados Unidos. Essas políticas repercutiram e se alastraram em várias regiões do 

planeta e foram bem recebidas e aplicadas por um significativo número de Estados-

nação. Não foi um processo isolado dos Estados Unidos, como já exposto e com será 

explicitado adiante. 

 
Assim, ao considerar o silêncio das nações signatárias dos pactos e convenções, 

estas contribuíram para um desprezo das normas internacionais. Constata-se, portanto, 

que no cenário pós-11 de setembro, um conjunto de preceitos e regras internacionais 

não se mostrou suficiente para manter a ordem e, nesse contexto sua violação ou 

alteração constante foi difundida como um mal necessário. 

 
Foram observados alguns elementos desse retrocesso e questionamentos que 

comprometeram tanto o nível de fundamentação normativa, quanto o da efetividade 

prática. Poder-se-ia citar alguns exemplos que envolveram a permissividade das 

políticas abusivas de direitos, que combinadas com o declínio da atenção oficial de 

Washington, ao liderar uma guerra contra o terrorismo, favoreceram a um quadro de 

desconstrução de valores universais e direitos conquistados. 

 
Entre os quais, a análise dos atuais exercícios da tortura. Sendo o direito a não ser 

submetido à tortura, e a outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, 
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inderrogável
86

, assim como o é, o direito a vida; tal prática não deveria ser aplicada 

nem mesmo em casos excepcionais. Estes casos estão previstos no artigo 4º
87

 do Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos, uma vez que este prevê, em circunstâncias 

extraordinárias, a derrogabilidade de alguns direitos (HOFFMAN, P., 2004, HRW, 

2004; OHCHR, 2008). De acordo com o Comitê de Direitos Humanos, os direitos 

consagrados no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, incluindo a 

proibição absoluta da tortura, se aplica não só às pessoas dentro do território do Estado-

parte, como também a qualquer pessoa dentro do seu poder ou controle efetivo, mesmo 

se não situada dentro de sua jurisdição doméstica (OHCHR, 2008). 

 
No entanto, suspeitos de terem alguma conexão com grupos terroristas têm sido 

forçados, mediante tortura, a confessar esse crime ou conceder alguma informação. 

Apesar dos Estados, em geral, negarem a utilização da tortura como meio de obter 

informação através de interrogatórios, a maioria tem se omitido das medidas que visam 

evitar tais práticas. Estes fatos elucidados foram proferidos pela Anistia Internacional, 

em seu relatório de 2008, ano da conclusão do mandato presidencial de George W. 

Bush, na medida em que foram observados casos de tortura e outros tratamentos 

reprováveis em mais de 81 países, no ano anterior ao mencionado. 

 
Além do mais, os desrespeitos aos direitos humanos foram observados além das 

técnicas de sanção corporal, isto é, ao mesmo tempo em que eram seviciados, estes 

prisioneiros eram submetidos a detenções por tempo indeterminado, carecendo de 

garantias jurídicas de defesa e sendo objeto de vários tratamentos degradantes de forma 

sistemática. Esses episódios explicitados pela imprensa internacional fizeram com que 

Gómez (2006) os caracterizasse como “modelo Guantánamo”, expressão emblemática 

utilizada pelo autor para descrever as condições ilegítimas e ilegais a que estavam 

 

 
86 Os direitos inderrogáveis estão previstos pelo PIDCP (art. 4º); Convenção Americana de DH (art. 27); 
Convenção Europeia de DH (art.15); Convenção contra Tortura art. 2º. (PIOVESAN, 2008.) 

  

87 1.  Quando situações excepcionais ameacem a existência da nação e sejam proclamadas oficialmente, 
 

 
os Estados partes do presente Pacto podem adotar, na estrita medida exigida pela situação, medidas que 

suspendam as obrigações decorrentes do presente Pacto, desde que tais medidas não sejam incompatíveis 

com as demais obrigações que lhes sejam impostas pelo Direito Internacional e não acarretem 

discriminação alguma apenas por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião ou origem social. 2. A 

disposição precedente não autoriza qualquer suspensão dos artigos 6°, 7°, 8° (§§1° e 2°), 11, 15, 16 e 18. 

3. Os Estados Partes do presente pacto que fizerem uso do direito de suspensão devem comunicar 

imediatamente aos outros Estados Partes do Presente Pacto, por intermédio do Secretário-Geral das 

Nações Unidas, as disposições que tenham suspenso, bem como os motivos de tal suspensão. Os Estados 

Partes deverão fazer uma nova comunicação, igualmente por intermédio do Secretário-Geral da 

Organização das Nações Unidas, na data em que terminar tal suspensão. 
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condicionados os prisioneiros suspeitos de atos terroristas em vários centros de detenção 

escusos. 

 
Sobre a transferência de indivíduos suspeitos de atividade terrorista entre países, 

através das entregas extraordinárias, observa o OHCHR (2008), que os Estados têm a 

obrigação de realizar qualquer transferência de presos de forma transparente e 

consistente com os direitos humanos e o direito ao devido processo legal, ainda que tais 

atos sejam justificados pela situação de emergência. Nesse sentido, não deve ocorrer à 

extradição, deportação, expulsão ou remoção de uma pessoa, de um território a outros, 

quando existam sérios motivos para se acreditar que haja um risco real de tortura ou 

tratamento cruel, desumano ou degradante, ou de privação arbitrária da vida, ou de 

desaparecimento forçado no país para o qual a pessoa possa ser transferida. 

 
A não observância a esses critérios pode levar a uma série de violações de direitos 

humanos, nomeadamente violações do direito à liberdade e à segurança da pessoa, a 

proibição da tortura e castigo degradante, o direito a um julgamento justo, o direito à 

vida privada e familiar. (OHCHR, 2008; HRW, 2004). No entanto, as transferências ou 

detenções de indivíduos suspeitos de crime de terrorismo ocorreram de uma maneira 

inconsistente com obrigações estatais perante o direito internacional (OHCHR, 2008). 

 
No contexto da luta contra o terrorismo, alguns países, como os Estados Unidos, 

fizeram uso de garantias diplomáticas para justificar a devolução ou transferência de 

indivíduos suspeitos de atividade terrorista, incluindo requerentes de asilo, para lugares 

onde eles estariam susceptíveis a serem submetidos a torturas e outros tratamentos 

degradantes (OHCHR, 2008); ainda que o Departamento de Estado afirmasse ter 

recebido garantias do país receptor de que as pessoas transladadas não sofreriam 

qualquer dano a sua integridade física (HEYMANN; KAYYEM, 2004). Segundo a AI 

(2013), 600 prisioneiros foram transferidos de Guantánamo para outros países desde 

2002. 

 
Do mesmo modo, observou-se o direito a não ser submetido à detenção 

arbitrária. Esta medida, desde 2001, cresceu aceleradamente, em desrespeito ao artigo 9º 

da Declaração Universal e do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. São 

comumente vítimas dessa ilegalidade as minorias pertencentes a grupos religiosos, 

políticos, étnicos que não fossem cidadãos estadunidenses, sendo a sua maioria árabe e 

muçulmana (ACLU, 2006; HEYMANN; KAYYEM, 2004). Segundo a Anistia 
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Internacional, no final de 2007 mais de 600 pessoas foram detidas sem acusação formal, 

julgamento ou revisão judicial na base aérea americana de Bagran, Afeganistão; e cerca 

de 25 mil pessoas foram detidas por tropas de coalizão liderada pelos Estados Unidos 

no Iraque. De acordo com Chevigny (2004), a detenção dessas pessoas por períodos 

indefinidos, sem conhecimento da opinião pública, tinha como objetivo manter os 

suspeitos sob custódia militar, em nome da segurança, sujeitando-os a interrogatórios 

duradouros. Além disso, acrescenta a OSJI (2013), cada instância de detenção secreta 

constituía também um caso de desaparecimento forçado, o que é proibido pela 

Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra os 

Desaparecimentos Forçados. 

 
Segundo o relatório divulgado pela Open Society Justice Initiative (2013), pelo 

menos 136 indivíduos foram submetidos à detenção secreta e operações de entregas 

extraordinárias. O número exato permanece desconhecido já que grande parte dessas 

operações conduzidas pelos Estados Unidos e países cúmplices foi sigilosa. Além disso, 

segundo a mesma organização (ibidem), em torno de 54
88

 governos estrangeiros teriam 

participado dessas operações de várias maneiras, inclusive hospedando as prisões 

secretas da CIA em seu território; aprisionando, interrogando, torturando indivíduos; ou 

ainda auxiliando na captura e transporte de detidos; permitindo a utilização do espaço 

aéreo nacional e aeroportos para voos secretos que transportavam detidos; fornecendo 

informações; realizando entregas extraordinárias de indivíduos que foram secretamente 

detidos sob a custódia de outros governos. 

 
Além disso, ao fazer referência ao direito que todo indivíduo tem de ser 

considerado inocente até que se prove a sua culpa conforme a lei, observou-se que em 

alguns países a guerra contra o terrorismo trouxe a inversão desse preceito, e o que se 

difunde é que todos são considerados culpados até que se prove sua inocência 

(CHEVIGNY, 2004). Essa asserção foi consubstanciada pela divulgação, através da 

Anistia Internacional, de que cerca de 779 pessoas foram mantidas em Guantánamo, das 

quais 166 ainda permanecem no local (EURONEWS, 2012), a maioria sem ter sido 

 
 

 
88

 Desses, segundo a Open Society Justice Initiative (2013), apenas um único país, o Canadá, emitiu um 

pedido de desculpas a uma vítima de entregas extraordinárias, Maher Arar. Apenas quatro países 
(Canadá, Suécia, Austrália, e Reino Unido) emitiram a indenização a vítimas de entregas extraordinárias. 
A Itália é o único país cujos funcionários foram condenados por um tribunal nacional por seus 
envolvimentos em operações de entregas extraordinárias. 
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acusada formalmente ou sem direito ao devido processo legal (AI, 2013), em plena 

violação ao artigo 12 da Declaração Universal. 

 
Igualmente, tornou-se cada vez mais usual o julgamento de suspeitos por 

Comissões Militares (OHCHR, 2008). Esse procedimento, por sua vez, fez com que 

essas pessoas fossem processadas e julgadas pelas mesmas forças que a prenderam, não 

recebendo assim, na maioria das vezes, assistência de nenhuma instituição jurídica. No 

entanto, deve-se levar em consideração que o direito ao devido processo e a um 

julgamento justo não exclui indivíduos suspeitos de atividade terrorista, ao contrário, 

para o OHCHR (2008) a observância aos mesmos é um instrumento fundamental para a 

campanha antiterrorista. Segundo a AI (2013), sete presos foram condenados por 

comissões militares e seis prisioneiros enfrentam atualmente a possibilidade de 

sentenças de morte depois de julgamentos por essas comissões. Todos os seis foram 

vítimas de desaparecimentos forçados antes de sua transferência para Guantánamo e, 

entre outros abusos, dois foram torturados com a técnica conhecida como 

“waterboarding”. 

 
Ao se envolverem em atos de tortura e outras violações associadas a prisões 

secretas, entregas extraordinárias e desaparecimento forçado, o governo dos Estados 

Unidos ao violarem o direito interno e internacional, enfraqueceram sua posição relativa 

aos elementos de soft power. Entretanto, sem a colaboração de outros países essas 

detenções secretas e operações de rendições extraordinárias não poderiam ter sido 

realizadas. Dessa forma, ao participarem dessas ações, esses governos também 

negligenciaram normas jurídicas internacionais e se tornaram coniventes e responsáveis 

por cada violação supracitada (OSJI, 2013). 

 
De todo modo, observou-se, diante da ilustração dos dados citados, que o contexto 

contemporâneo corrobora a um retrocesso dos direitos humanos desde o 11 de 

setembro, em razão de medidas que visavam combater o terrorismo internacional. Além 

disso, a menção feita à Declaração Universal decorre da importância desta para o 

regime internacional de direitos humanos. Mesmo sem vincular juridicamente os países, 

a Declaração de 1948 adquiriu status de costume internacional, observada pela 

coletividade de Estados, bem como por outros atores internacionais, como referência no 

tratamento de questões que envolvem os direitos do ser humano. 
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As considerações em torno dos direitos humanos não invalidam ou tornam 

inviáveis ou incompatíveis a punição do terrorismo como crime internacional. O 

respeito às diretrizes elencadas pelo Direito Internacional, bem como a preservação da 

dignidade humana, é um indicador tanto do nível de civilização alcançado pelas 

diferentes nações, como do nível de legitimidade que possuem seus respectivos 

governos (TAVARES, 2007). 

 
Levando-se em consideração esses aspectos, pode-se afirmar que, sob o álibi da 

“luta contra o terrorismo”, a grande potência americana justificou velhas e novas 

violações e fomentou a indiferença de outros governos ao não cumprimento dos 

compromissos legais que garantem as condições propícias, dentro e fora das fronteiras, 

para a vigência integral dos direitos humanos (GOMÉZ, 2006). Tinha-se, portanto, um 

cenário de incentivos a discriminação e a intensificação da violência, da crueldade e do 

sofrimento humanos em diversas regiões. 

 

4.2 A HUMANIZAÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL E OS LIMITES DA 

RAZÃO DE ESTADO 

 

Ao analisar um mundo que exige maiores compromissos dos Estados, 

independente do acúmulo de poderes que possuem e da influência que exercem nos 

grandes debates internacionais, a proteção internacional dos direitos humanos é um 

ingrediente fundamental de governabilidade mundial, servindo de parâmetro comum 

para todos os governos da comunidade internacional. Dentro dessa perspectiva esta 

proteção se tornou essencial, bem como possível, no momento em que os direitos 

humanos se tornaram preocupação da agenda internacional, conduzindo os países a 

estabelecerem e firmarem projetos comuns nessa matéria, ao aderirem mecanismos 

jurídicos internacionais de proteção a esses direitos e participarem de organizações 

específicas. 

 
Dito isso, passou-se a adotar como referência princípios que, em tese, atribuiriam 

a todos os interessados um padrão mínimo de comportamento, sendo este apenas 

alcançado pela adoção e implementação por todas as nações ao reconhecerem esses 

preceitos. A legitimidade refletia valores da comunidade internacional, sendo 

considerada componente indispensável para a observância do comportamento dos países 

no mundo contemporâneo. Com isso, permitia-se que os governos nacionais 
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defendessem seus interesses, em fóruns internacionais, baseando-se na sua 

responsabilidade perante assuntos de legítima preocupação do mundo atual. Nessa 

conjectura, a força de legitimidade de uma norma estava diretamente relacionada à 

universalidade, ou seja, a aceitabilidade por todos os soberanos. Disto decorre a 

importância de relacionar às questões de direitos humanos. 

 
Entretanto, um dos problemas sobre essas considerações está relacionado à 

possibilidade dessa legitimidade se transformar, nas relações políticas internacionais, 

em discurso de poder. Ao invocarem, como instrumento de legitimação, os seus valores 

como universais, os Estados Unidos, que se autodenominam defensores da democracia, 

bem como genitores dos direitos humanos, ao terem sido agredidos em seu próprio 

santuário, passaram a argumentar que para perpetuar estes valores precisavam responder 

à altura os ataques sofridos. Dessa forma, argumenta Hurrell (2007), que o papel da 

democracia como um valor fundamental tem sido constantemente reafirmado como 

parte da necessidade de justificar a "guerra ao terrorismo" e da ampla necessidade de 

legitimar a política dos Estados Unidos no mundo (ibidem). Isso ocorre porque o 

discurso universal é uma forma de influenciar expressivamente a agenda internacional. 

No entanto, se um país não conseguir, perderá em legitimidade, o que não significa, 

contudo, que não conseguirá seus interesses, mas o fará com maiores dificuldades. 

 
Levando-se em consideração esses aspectos, a partir do momento em que se 

consideraram as políticas antiterroristas condenáveis internacionalmente na perspectiva 

dos direitos humanos, tornaram-se àquelas, ilegítimas. Ao discorrer sobre a legitimidade 

das ações internacionais, em linhas gerais, se faz referência aos atores que as 

perpetraram, bem como a observância das normas internacionais, uma vez que estas 

advêm de um consenso entre aqueles que as formulam, adquirindo certa estabilidade 

baseada em regras e no cumprimento de compromissos internacionais. 

 
Assim, no momento em que um determinado tema for de interesse da coletividade 

de Estados, tem-se um padrão de legitimidade que não tem mais a soberania como 

referencial final. Em algumas situações, considera-se ilegítimo o argumento da 

soberania ilimitada, bem como aquele que envolve o problema de segurança nas 

relações internacionais, mesmo sendo esta considerada uma questão de sobrevivência 

do próprio Estado e, por isso, preocupação de primeira ordem. Desta maneira, refletem-

se os anseios dos governos, que, ao aderirem a uma norma, visam obter ganhos 
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concretos. De todo modo, ambas as questões se caracterizam como um comportamento 

egoísta do Estado o que acaba enfraquecendo as bases de legitimidade internacional 

(JR., 1998). 

 
No entanto, percebeu-se, ao avaliar as regras das instituições internacionais, que 

em determinadas situações, a manutenção dessas medidas estão condicionadas a fatores 

políticos dos Estados, uma vez que estes, ao aprovarem uma norma, buscam consolidar 

seus interesses, calculando suas vantagens, como consideram os neorrealistas. Assim, 

tem-se no plano internacional a expectativa de cumprimento da norma, no entanto esta 

se torna convenientemente esquecida em uma situação especifica. 

 
É neste sentido que as reações ao atentado terrorista aos Estados Unidos e a 

declaração de guerra de Bush advertem sobre os múltiplos papéis das normas, regras e 

instituições na política mundial pós-11/09; uma vez que o governo Bush defendeu uma 

postura unilateral, desprezando os princípios do multilateralismo, o papel das 

instituições internacionais como a ONU e dos tratados internacionais. Assim, uma das 

grandes indagações sobre esta discussão consiste em saber o quanto as grandes 

potências estão dispostas a participar de um empenho conjunto para a reconstrução 

efetiva de uma ordem internacional pós-11 de setembro que contemple as demandas 

mundiais pelos princípios norteadores da relação Estado/indivíduo, já alcançadas há 

décadas. 

 
Sobre esta questão, Hurrell (2007, p. 164) argumenta que 

 
A essência da sociedade internacional está consubstanciada na ideia de 

atores obrigados pelas regras e cooperação na operação de instituições 

comuns. Esta ideia central foi contestada em muitos aspectos pelo 

ressurgimento do terrorismo e pelas respostas do governo a isso. O 

terrorismo claramente envolve tanto uma violação aos direitos das 

vítimas, quanto um desafio às normas fundamentais da sociedade 

internacional. Do lado dos que responderam ao terrorismo, o problema 

não é apenas a violação específica dos direitos humanos que 

ocorreram no curso da chamada guerra contra o terrorismo, a sanção 

da tortura, as prisões arbitrárias, o apoio ativo dos aliados duvidosos. 

É, antes, a erosão da própria ideia da existência de uma estrutura 

compartilhada de regras a que todos estão comprometidos, em todos 

os tempos e em todos os lugares
89

. 

 

Embora os argumentos da potência americana fossem embasados no autointeresse 

do Estado, Hurrell (ibidem) também ressalta o importante papel das instituições como 

 
89

 (Tradução livre). 
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plataformas para o debate normativo, para a mobilização da preocupação, debate e 

revisão de ideias sobre como a sociedade internacional deve ser organizada. Isto é, as 

instituições não são entendidas como simples reflexos de alguma comunidade pré-

existente e estática. Elas também moldam esta mesma comunidade. Disso, salientam-se 

importantes implicações para a forma como se avaliam os efeitos do terrorismo, e do 

contraterrorismo, sobre as respostas políticas dos Estados, organizações não-

governamentais e instituições internacionais interessadas em proteger os direitos 

humanos. Dentro desse aspecto, deve-se endossar que os direitos humanos passaram a 

constituir um pré-requisito para a existência de uma ordem estável, e aqueles Estados 

que os violam, arriscam-se a perder credibilidade no ambiente internacional 

(MEZZANOTTI, 2007). 

 
Destarte, visando tais posicionamentos, os operadores do Direito Internacional 

dos Direitos Humanos têm ensejado encontrar um ponto de equilíbrio entre a justa 

preocupação dos Estados com a manutenção da segurança nacional, neste caso em 

decorrência do terrorismo, e a necessidade de assegurar a observância dos direitos 

humanos nesse processo. Esta busca está refletida no Pacto Internacional de Direitos 

Civis e Políticos e em outros instrumentos regionais de direitos humanos como a 

Convenção Europeia para proteção dos Direitos Humanos e a Convenção Americana de 

Direitos Humanos, conforme observado. 

 
No entanto, esta “guerra ao terror”, encetada pelo império americano, fez com que 

alguns Estados criassem leis e implementassem medidas que ultrapassaram os limites 

impostos pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos, instituindo-se um paradoxo 

entre a necessidade de acabar com o terrorismo e a manutenção dos direitos e liberdades 

fundamentais. Verificou-se que os direitos que levaram anos para se consolidarem 

estavam sendo sistematicamente desprezados em um atual estágio de desumanização, 

quando se faz referência ao tratamento de alguns indivíduos como seres à margem do 

escopo da lei. 

 
Ao assumirem obrigações, os Estados se comprometeram a respeitar os direitos 

enunciados nos textos internacionais e, para isto, a não-violação dos direitos 

consentidos às pessoas que estivessem sob sua tutela, além da adaptação da legislação 

doméstica de maneira que esteja em concordância com standards internacionais, são de 

grande relevância. A partir do momento que os indivíduos adquiriram o status de 
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sujeitos de direito internacional, os Estados não poderiam se prevalecer do discurso do 

exercício da soberania para justificar violações de direitos humanos sob aqueles que 

estão sob sua jurisdição (ALMEIDA, 2006). 

 
Assim, observou-se o dilema que, por um lado, destacava o posicionamento 

daqueles que se apoiavam em um paradigma pautado em argumentos que se 

fundamentavam na proposição em torno da soberania; e por outro, daqueles argumentos 

que se orientavam pela alegação de que este princípio renascentista, reconhecido por 

Maquiavel e Bodin, é que em geral se declinava diante de novos temas refletidos na 

redução das preocupações em torno da segurança interna e externa (MOREIRA, 2002). 

 
Todavia, paradoxalmente o regime internacional de direitos humanos coexiste 

com o sistema de Estados-nação soberano. Isso significa que concomitante ao 

reconhecimento da indispensabilidade deste, tanto na implementação quanto na eficácia 

daqueles, são os países, contudo, os principais responsáveis por violações aos direitos 

do ser humano (ALMEIDA, 2006). Deste modo, embora logrados avanços no processo 

evolutivo e conceitual no desfecho do século anterior, por conseguinte, passariam por 

um processo regressivo diante das novas complexidades contemporâneas emergentes. 

 

Considerações finais parciais 
 

 

Em linhas gerais, em razão da ameaça terrorista contínua, torna-se importante a 

adoção de medidas que visem impedir novos atentados em pleno respeito aos valores e 

princípios regulados por tratados de direitos humanos nos quais os Estados 

perpetradores dos abusos àqueles são signatários, bem como em prol da população civil 

e das instituições democráticas. Tais observações não anulam as políticas que visam 

enfraquecer a propagação de atentados violentos cometidos por terroristas, mas 

reforçam o argumento de que tais políticas possam ser conduzidas com as devidas 

garantias e sem arbitrariedade. 

 
Além disso, como foi salientado por alguns autores (HOFFMAN, P., 2004; HRW, 

2004; REINARES, 2006; ROTH, 2006; SOROS, 2007; MONSHIPOURI, 2008; 

LYGUTAS, 2009; PRIETO, 2009; PIAZZA; WALSH, 2010) as políticas de segurança, 

nacionais e internacionais, fomentadas pelos Estados Unidos e repercutidas alhures, 

usadas para justificar uma variedade de medidas contraterroristas ao redor do mundo, 
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não resultavam em um ambiente internacional mais seguro e enfraqueciam a cooperação 

internacional e o apoio público à campanha antiterror, ambos importantes para os 

esforços contraterroristas; além de serem contraproducentes por representarem uma 

grave ameaça para o regime internacional de direitos humanos. 

 
Assim, tendo em vista os fatos elencados, eventuais contratempos no sistema 

internacional de proteção e o ilegítimo manuseio dos direitos humanos pelos países 

mais poderosos não deveriam ser empregados como pretexto para desconsiderar as 

ações assumidas pelos Estados no campo internacional (BELLI, 2005), uma vez que a 

proteção internacional dos direitos humanos, embora marginalizados, constituem uma 

das principais questões da agenda internacional. Além disso, vale sublinhar que, através 

dos vários documentos internacionais, resgatava-se a ideia de que os direitos protegidos 

são inerentes a todos os seres humanos, sendo, portanto, anteriores às formas de 

organização política (MARTINS, 2003). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 

O início do século XXI representou um grande desafio aos países, às instituições 

internacionais e à sociedade civil que uma década antes haviam buscado uma ambiciosa 

e sustentável maneira de consolidar os direitos humanos como princípios universais. A 

apreciação dos direitos do ser humano pelos atores estatais é um indicador importante 

de uma sociedade democrática. No entanto, a retórica dos valores democráticos foi 

utilizada para justificar a “guerra ao terror” e legitimar a política externa estadunidense 

na conjuntura internacional pós-11/09. 

 
Em razão disso, tornou-se necessário o estudo sobre a ameaça terrorista para 

avaliar as intenções políticas dos Estados, em particular de grandes potências, sobre 

aspectos que delinearam a segurança internacional desde 2001; e como esses países 

lidaram com formas transnacionais de violência na contemporaneidade, uma vez que o 

terrorismo do século XXI já não era essencialmente circunscrito como no passado. 

 
A resposta político-militar a esse problema reacendeu o debate neorrealista sobre 

a política mundial, que havia cedido espaço às propostas neoliberais da década anterior. 

No entanto, como se observou, ainda que o terrorismo se contrapusesse a tradicional 

visão do neorrealismo de que as maiores ameaças à segurança nacional e internacional 

advêm de outros atores estatais, e não dos não-estatais; os Estados Unidos optaram por 

conduzir sua política externa sob o viés estadocêntrico das relações internacionais e 

associaram os terroristas à dependência estatal. 

 
Diante desse contexto, foi analisado o papel dos direitos humanos no panorama 

político vigente, na medida em que o “triunfo” da “guerra ao terror” está atrelado ao 

permanente estado de vigilância governamental. Diversamente de guerras interestatais 

que se findavam com os tratados de paz, o terrorismo não representa uma nacionalidade 

específica, não é um regime político e ou uma forma de governo. 

 
Essa investigação, portanto, não se pautou pela análise dos efeitos do terrorismo 

como uma violação aos direitos humanos, mas sobre as implicações da “guerra ao 

terror” sobre os direitos individuais, revelando-se nesse contexto um quadro de 

retrocesso aos mesmos. Uma vez considerado esse retrocesso como um rompimento 

com o progresso histórico de direitos humanos em curso, optou-se por iniciar a pesquisa 
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através de breves considerações sobre afirmação desses direitos no sistema 

internacional, para em seguida se descrever o período de desconstrução dessa fase, a 

partir dos acontecimentos do 11 de setembro, cognominado de “Era do terror” em razão 

do receio de novos atentados. 

 
Posteriormente, tendo em vista o contraterrorismo contemporâneo, considerou-se 

importante a apresentação de breves reflexões sobre o terrorismo transnacional que 

possibilitassem uma avaliação das medidas de combate a esse problema. Com esse 

propósito, embora tenham sido observados os posicionamentos de instituições globais, 

em particular as resoluções 1.368/01 e 1.373/01 do CSNU, foram priorizadas as 

escolhas políticas emanadas pela administração Bush ainda no primeiro mandato 

presidencial. Nesse sentido, adotou-se um viés que expõe um regime antiterrorista 

global caracterizado pela militarização intervencionista, pelo enfraquecimento das 

instituições internacionais e pela relativização do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos. 

 
Dessa maneira, buscou-se observar as implicações das respostas políticas a esse 

problema pelos Estados, instituições internacionais e organizações não-governamentais 

empenhados na preservação dos direitos humanos diante da ameaça terrorista constante. 

Essa questão, todavia, adquiriu maior complexidade e notoriedade a partir das políticas 

de segurança do ex-presidente Bush que repercutiram tendências globais e rejeitaram os 

preceitos herdados da Declaração de Viena, na década de 1990. 

 
Conforme elucidado, o século XX representou a consagração, mesmo que em 

tese, da denominada “Era dos Direitos” descrita por Bobbio (1992). Esta, iniciada com 

as Declarações de Direitos do século XVIII, alcançou o apogeu com a II Conferência 

Mundial de Direitos Humanos realizada em 1993, em Viena. Apesar do progresso em 

termos normativos, essa evolução não se faz notar nas contínuas e sistemáticas 

violações aos direitos do ser humano que ocorrem anualmente, concomitantes à 

realização de grandes fóruns internacionais para se debater e buscar soluções neste 

domínio. Em paralelo ao crescimento das reuniões de cúpula de Estados, visando ao 

respectivo assunto, e ao aumento dos apelos e manifestações internacionais por uma 

intervenção mais ativa desses países e de organismos multilaterais em prol desses 

direitos, expande-se, corriqueiramente, o número de pessoas que são vítimas de 

violações de direitos humanos, mesmo os mais elementares, a que fazem jus. 
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O longo percurso de conquistas nessa área e da construção de uma cultura 

internacional de direitos humanos, portanto, foi maculado pela existência de um hiato 

entre a literatura e a prática, no momento em que aqueles foram usados como retórica 

para que países alcançassem interesses particulares e, por vezes, escusos, adquirindo a 

legitimidade internacional necessária para suas incursões na arena global. Assim, ainda 

que a humanidade tenha despertado para a necessidade um novo mundo pós-1945, cuja 

ruptura refletiu a rejeição à luta secular em defesa dos direitos do ser humano, 

retornava-se, atualmente, a um cenário cuja negação à dignidade humana era igualmente 

inadmissível. 

 
O ambicioso compromisso de grande parte da comunidade internacional com os 

direitos do ser humano visava evitar que os episódios degradantes como os revelados 

durante a Segunda Grande Guerra regressassem à cena mundial. Este pensamento 

esteve presente nos múltiplos tratados, pactos, e declarações sobre esse tema. Não 

obstante, no mundo pós-11/09, verificou-se um revés histórico decorrente da omissão 

do Estado como responsável pela garantia desses direitos, ou da atuação daquele como 

autor de graves abusos a estes, desvendando novamente um quadro de desumanidade. 

 
Assim, tornaram-se relevantes tais explanações, uma vez que através da análise 

do passado, permite-se a interpretação do presente, e quiçá do futuro. Nesse sentido, 

observou-se no limiar do novo século a emergência de novas situações-limites que 

trouxeram à tona outras violações perpetradas pelos mesmos autores de outrora, cujas 

ações priorizaram seus valores e interesses ocultos e, por conseguinte, colocaram em 

risco toda a estrutura construída ao longo de décadas em prol da proteção humana. 

 
Diante disso, procurou-se analisar certos comportamentos contemporâneos dos 

atores internacionais sobre a política mundial e os limites à reflexão do uso da violência 

e sobre as possibilidades de discutir e deliberar sobre convenções internacionais que 

protegem a integridade do indivíduo diante de políticas antiterroristas. Isto é, a 

legalidade e legitimidade das políticas de combate ao terrorismo, uma vez que os 

direitos humanos foram descartados das preocupações dos governos na luta contra o 

terrorismo internacional. Todavia, os grandes líderes mundiais olvidavam que a 

proteção desses direitos era elemento basilar das constituições democráticas, ao mesmo 

tempo em que a paz era um pressuposto. 
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As alegações sobre esse tema perpassam pelo acolhimento de certos valores 

intrínsecos aos conceitos sobre direitos humanos. Alguns preceitos, hoje reconhecidos 

internacionalmente, trazem por si implicações morais, e as normas quando infringidas 

geram custos para os Estados, embora nem sempre suficientemente elevados para 

obrigá-los ao cumprimento. E ainda que em alguns momentos a história testemunhe a 

atuação solidária da comunidade internacional frente às calamidades naturais ou 

políticas, em crises humanitárias, também se observa, no estudo descritivo sobre 

acontecimentos do mundo político internacional, que as ações estatais são induzidas, em 

determinadas ocasiões, não por princípios morais e compromissos legais, mas por 

relações de interesse e poder. 

 
Entretanto, considerando-se que a legitimidade da ordem política interna depende 

em grande parte do respeito aos direitos fundamentais, a extensão desses direitos a 

todos os povos tem uma importância particular por que conferem um embasamento 

legal para a emancipação, justiça e liberdade de todas as pessoas. Sua negação pelas 

autoridades do Estado é um afronta à dignidade e uma desonra à condição humana. 

 
Mas o Estado, ao configurar seus interesses endógenos, a exemplo das questões 

prioritárias na área de segurança, como entendimentos intersubjetivos para que o poder 

e influência sobrevivam ao processo político devido à distribuição de poder 

internacional, faz com que esses interesses sejam politicamente selecionados. No 

entanto, em razão destes, recorre-se, muitas vezes, a restrição aos direitos individuais. 

Quando isso ocorre, o respeito aos direitos humanos, que se tornaram um fator central 

de interesse das nações democráticas por definirem sua identidade social, se perde no 

discurso desses mesmos Estados, autores de crimes que fragilizam a jurisdição 

internacional vigente. 

 
Além disso, concomitante a crença generalizada de que apenas os Estados 

democráticos, frutos das revoluções liberais, são compatíveis com o pleno respeito aos 

direitos humanos; desenvolveu-se um juízo no qual os Estados autoritários, por serem 

antiliberais e antidemocráticos, são nocivos ao negligenciarem os direitos mais 

fundamentais à dignidade humana. A segunda fundamentação se justifica 

historicamente através dos exemplos corriqueiros, em várias partes do planeta, 

explicitando longos abismos entre a teoria e a realidade. Embora sejam direitos globais, 

não são globalmente respeitados. Já a primeira está repleta de incoerências. Os direitos 
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humanos não estão imunes a violações nem mesmo nas grandes democracias, 

precursoras dos mesmos. 

 
Desde 2001, a preocupação com o terrorismo tem despedido bastante atenção e 

energia longe de outros problemas de direitos humanos, sendo injustificada sua violação 

em nome da segurança. Nesse aspecto, violações tradicionais a alguns direitos 

individuais como a proibição da tortura, o devido processo legal, supressão de garantias, 

perseguições, detenções arbitrárias, entre outras, continuam a ocorrer, desconsiderando 

direitos já conquistados historicamente. 

 
Diante disto, investigou-se um quadro de retrocesso dos direitos humanos 

impulsionado por políticas antiterroristas discriminatórias, sob a justificativa de que 

estas ações eram relevantes, ou mesmo necessárias em nome da segurança nacional, 

bem como internacional. Nesse sentido, a ideia de retrocesso não se refere às violações 

de direitos humanos que ocorrem sistematicamente em diversas regiões do planeta; mas 

no sentido de involução, de ruptura com uma fase progressiva alcançada no século 

anterior. 

 
Parte dessa afirmação levou em consideração a maneira pela qual os Estados 

conduziram a ordem internacional pós-11 de setembro, desconsiderando as normas, as 

regras, os regimes construídos e reconhecidos por eles mesmos no passado. Apesar da 

inexistência de uma supra-autoridade internacional, há o reconhecimento, pela 

comunidade internacional, de princípios e regras de conduta que orientam o 

comportamento dos Estados, limitando suas ações quando estas se mostram 

improcedentes ou ponham em risco a ordem, a estabilidade e segurança internacional. 

 
No entanto, a partir de 2001, instituiu-se um ambiente caracterizado pelo 

descrédito das instituições, pelo enfraquecimento do soft power, pela flexibilização de 

violações aos direitos humanos. O contraterrorismo reforçou um ambiente internacional 

hierárquico no qual se relegavam a um segundo patamar outros temas igualmente 

relevantes da agenda internacional. Neste novo quadro mundial, os direitos humanos 

estiveram subordinados às políticas de combate ao terrorismo. 

 
Em grande medida esse foi o resultado da construção de um arcabouço teórico 

cuja base está no contraterrorismo e não da definição de terrorismo. A lacuna deixada 

pelos instrumentos normativos internacionais sobre este problema propiciou a 
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disseminação de um regime antiterrorista global moldado a partir da conveniência e da 

doutrina da potência hegemônica e da repercussão dela alhures. Após os atentados, os 

EUA se apressaram em determinar padrões de conduta globais, em identificar ameaças 

e discorrer sobre o uso da força. 

 
As disposições sobre a segurança internacional da última década foram instruídas 

por um contraterrorismo essencialmente estadunidense, que conduziu uma “guerra ao 

terror” segundo seus interesses peculiares e não a partir de uma descrição consensual de 

terrorismo estabelecida pela comunidade internacional. Isto posto, a acepção de 

terrorismo foi construída a partir do contraterrorismo e não este a partir daquele, já que 

foram as reações aos atentados terroristas que fixaram o sentido desse termo. 

 
Em razão disso, a forma como esses conceitos foram instituídos pelas legislações 

nacionais incidiram diretamente sobre determinados conjuntos de direitos humanos, 

entre os quais àqueles concernentes à integridade pessoal. A adoção de termos 

imprecisos e amplos por aqueles documentos normativos permitiu que diversos países 

assumissem posturas punitivas em relação a vários grupos de indivíduos, englobando 

desde adversários políticos a ativistas de direitos humanos, além de imigrantes, 

refugiados, requerentes de asilo, minorias religiosas ou simplesmente pessoas que 

viviam à margem da sociedade e que passaram a ser estereotipadas como suspeitas. 

 
O alastramento de novas leis antiterroristas adotados pelas democracias liberais 

era conivente com certas práticas, com certos abusos. Assim, ao invés dos Estados 

impedirem certas violações, estas se multiplicaram ao redor do globo desde 2001. Como 

exemplo, observou-se o retorno de argumentos que justificavam a tortura. Apesar de ser 

uma prática quase universalmente censurada, foi vista por alguns países, entre eles os 

EUA, como necessária para ações de contenção ao terrorismo. Portanto, a partir dessa 

data, a tortura não letal passou a ser bastante utilizada como técnica investigativa 

através de interrogatórios realizados no exterior. Valendo-se das palavras de Annan 

(2005), combatia-se o terror através de instrumentos de terror. 

 
Da mesma forma, os direitos à vida, à liberdade e à segurança pessoal, a não 

discriminação, a não submissão a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, que 

deveriam ser protegidos em quaisquer circunstâncias, foram substituídos pela expansão 

das denúncias de prisões secretas e arbitrárias, deportações sigilosas, julgamentos por 

comissões militares, assassinatos seletivos, interrogatórios ilimitados de suspeitos 



121 
 
 
 
 
acusados de serem integrantes ou simpatizantes de organizações terroristas, incluindo a 

captura e detenção de indivíduos em locais onde sequer havia um conflito armado 

envolvendo os Estados Unidos e que mesmo assim foram levados à base de 

Guantánamo. Conforme verificado, ao invés da contenção, houve a internacionalização 

do terror desde o 11 de setembro. Esses foram alguns exemplos das sequelas do 

contraterrorismo para os direitos individuais. Em vista disso, tinha-se como parte do 

retrocesso o terrorismo camuflado de contraterrorismo traduzido pelo autoritarismo do 

Estado. Esse terrorismo do século XXI revelava a transnacionalização do terror, tanto 

do terrorismo exercido por grupos terroristas quanto aquele exercido pelas democracias 

ocidentais. 

 
Constatou-se nessa análise que a norma, instrumento liberal de controle, não se 

mostrou suficiente para manter a ordem, e o empenho dos grandes centros do poder 

global em combater o terrorismo consolidou violações de direitos humanos em várias 

partes do planeta. Nessa conjuntura, esses direitos seriam os violões do contraterrorismo 

por que limitavam a atuação estatal, e, por conseguinte, impediam o rigor das políticas 

antiterroristas. Além disso, a partir do momento em que as instituições não 

constrangiam a atuação dos Estados, e estes agiam segundo seu arbítrio, segundo seu 

julgamento de mundo equilibrado e pacífico, criava-se um precedente para que outros 

Estados, ou um grupo de Estados, pudessem também se julgar aptos a atuarem sob a 

rejeição das regras que determinam a convivência entre os distintos atores 

internacionais. 

 
O retrocesso aos direitos humanos avaliados reflete, portanto, a conivência da 

comunidade internacional com a violação dos mesmos. Não foi um processo restrito aos 

Estados Unidos. Abusos aos direitos mencionados ao longo dessa pesquisa foram 

praticados por todos os países que se envolveram em uma “guerra ao terror” e pela 

obsessão com a segurança nacional em várias regiões. As alianças firmadas nessas 

circunstâncias reuniam grupos de países que se julgavam acima de qualquer limite 

estipulado por regras e normas da comunidade internacional. Esse conjunto de ações fez 

com que os diretos humanos deixassem de representar o que significaram na década de 

1990. O decênio posterior a esse pode ser descrito, portanto, como uma década de 

atentados aos direitos humanos. 
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Para os Estados Unidos, ainda que o governo precisasse empregar meios 

questionáveis que restringissem alguns direitos individuais, essas ações eram válidas e 

justificáveis por que visavam um bem maior, para toda humanidade, já que essa postura 

estadunidense era menos perniciosa que aquelas praticadas por seus adversários. Nessa 

analogia, o contraterrorismo seria naturalmente bom, já que terrorismo era 

inerentemente mal. No entanto, essa orientação política se pautou pela crença de que as 

relações internacionais são relações de poder, não relações baseadas em princípios 

legais. 

 
A tolerância norte-americana as sistemáticas violações de direitos humanos foram 

corroboradas pela tendência a enxergar o antiterrorismo como uma cruzada contra um 

“mal” ainda maior, representado pela ameaça terrorista. Nessa perspectiva, essa ideia 

propagada pela administração Bush perpassava pelo conceito de Ignatieff (apud 

REINARES, 2006) de “mal menor”, cujo "mal maior" adviria do terrorismo em 

oposição a uma série de medidas que se qualificavam como “males menores", como 

limitações de certos direitos, liberdades, do uso da tortura, do assassinato intencional ou 

da ação militar preventiva. 

 
Consequentemente, os direitos humanos se tornaram uma justificativa para 

violência política, a partir de leis, ou contornos legais, que reforçaram certos abusos, 

sendo considerados válidos apenas os direitos daqueles que compartilhassem os valores 

americanos. Nesse sentido, a Casa Branca justificou a retirada dos direitos de uns para 

garantir o direito de outros. Os direitos humanos, nesse contexto, tornaram-se 

instrumentos de utilidade pública para fins geopolíticos da potência estadunidense 

durante a campanha antiterror. 

 
Esta intenção esteve presente na Doutrina Bush, uma vez que a busca pela 

liberdade, justiça, e respeito à dignidade humana contra governos repressivos e atos 

bárbaros e indiscriminados de terroristas; em prol não apenas dos cidadãos americanos, 

mas da humanidade; visava, sobretudo, legitimar a política externa dos Estados Unidos 

no mundo, como se a humanidade fosse o álibi perfeito para suas ações no exterior. 

Esse “realismo democrático” determinaria onde intervir, onde instituir uma democracia 

e onde instalar valores liberais. 

 
Levando-se em consideração esses aspectos, observou-se uma avaliação do poder 

no jogo político internacional e a forma como esse poder foi articulado pela 
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administração Bush. O contraterrorismo estadunidense revelou uma política de 

paradoxos e a manipulação de conceitos, onde os discursos, a exemplo da existência de 

ADM; os significados, como a definição de terrorismo; e as alianças, como a do 

Paquistão; foram paradoxais. Assim como a forma escolhida de lidar com um ator não-

estatal difuso e transnacional através de meios disponíveis aos atores estatais. Para a 

“guerra ao terror” do presidente Bush, sob o viés neorrealista que revestiu as decisões 

dos formuladores de política estadunidenses, foi estabelecida uma lista de países hostis 

que pudessem ser alvo de respostas militares americanas. 

 
Vale ressaltar, todavia, que o reconhecimento da convivência internacional do 

Estado com outros atores igualmente relevantes, destacando-se neste caso os indivíduos 

e as instituições internacionais que atuam em prol dos direitos humanos, sejam elas as 

organizações internacionais ou não-governamentais, estão entre os principais debates 

sobre política internacional, debates estes que ocorrem em decorrência de um quadro 

recente nas relações internacionais no qual se destacava a preeminência da segurança e 

soberania estatal em relação à segurança do indivíduo, distinguindo-se do decênio que 

antecedeu os atentados aos Estados Unidos em 2001, no qual se realçavam os temas 

sociais na pauta internacional. 

 
No entanto, ainda que segurança nacional precisasse ser assegurada, bem como os 

direitos humanos, essa percepção não esteve presente no tipo de segurança que se fez 

referência no decorrer desse trabalho. A estratégia contraterrorista, da forma como foi 

arquitetada, não deixou espaço para os direitos individuais analisados, e mesmo que 

tenha sido enunciada como uma política de segurança nacional, ampliou a sensação de 

insegurança. Foi nessa conjuntura que se inseriu um ambiente de repressões, aumento 

da vigilância política, sigilo governamental, deportações e detenções sem direito a 

recurso visando interrogatórios ilimitados e coercitivos. 

 
Ao mesmo tempo em que essas políticas não extirparam o terrorismo no mundo, 

corroeram a cooperação internacional e enfraqueceram o apoio público aos Estados 

Unidos, além de cultivarem sentimentos hostis contra os americanos principalmente em 

sociedades étnico-religiosas alvos dos ataques estadunidenses. Nessa perspectiva, se 

para Bush o American way of life não podia ser intimidado pela ameaça terrorista, o ex-

presidente foi vítima de sua própria retórica. 
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E ao discorrer sobre a relação de semelhança entre tópicos diferentes, analisou-se 

como a “guerra ao terror” também resultou em uma “guerra contra os direitos 

humanos”. Como ponderou Soros (2007) os direitos individuais e civis foram excluídos 

de certos lugares, como Guantánamo; de certos tribunais, como os militares; de certas 

pessoas, como os combatentes inimigos ilegais; e certas práticas como a rendição 

extraordinária de suspeitos no exterior. 

 
Indubitavelmente, diante das ameaças terroristas, torna-se necessário que os países 

reajam com a finalidade de que tais atos não se repitam, fazendo com que eventuais 

perpetradores venham a ser capturados e responsabilizados pelos seus atos, bem como 

dissuadir os Estados que os patrocinam de continuarem a fazê-lo. No entanto, se por um 

lado defende-se a incursão de medidas que visem restringir as atividades deste “inimigo 

onipresente”, por outro lado verifica-se que tais acontecimentos que marcaram a “Terça-

feira Negra”
90

 também retomam os debates em torno dos compromissos gerais com o 

respeito aos direitos humanos, tanto no âmbito interno quanto externo. Neste sentido, 

afirma Mazzuoli (2002, p.24) que “se o terror deve ser combatido, os direitos humanos, da 

mesma forma, devem ser protegidos”, uma vez que o abandono dos direitos humanos em 

nome de uma segurança se tornou a maior vitória do terror ensandecido. 

 
Assim, procurou-se relacionar o longo processo de consolidação e o provável 

rápido esfacelamento seis décadas após o reconhecimento internacional dos direitos 

humanos. Dessa forma, alguns desses direitos, consagrados em documentos 

internacionais, permaneciam, quase sempre, letra morta. Na medida em que os direitos 

elencados em 1948 perderam sua relevância como padrões a serem perseguidos por 

todos os governos, principalmente em situações de crise, e se flexibilizou a violação dos 

mesmos; parte desses abusos passou a ser protegido por legislações nacionais em plena 

negação ao Direito Internacional de Direitos Humanos. A partir desse cenário é 

imprescindível se repensar o papel desses direitos e reafirmá-los diante das adversidades 

do novo século, uma vez que os princípios elencados no pós-1945 já não se mostram 

suficientes diante dos atuais desafios globais. 

 
Face ao que foi mencionado, investindo-se na finalidade de discorrer sobre fatores 

que corroboram a asserção de que se presencia uma fase de retrocesso dos direitos 

humanos, certamente este trabalho não abarcou todo o elenco de direitos consagrados e 

 
90

  Refere-se ao 11 de setembro 2001. 
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violados. Deteve-se nos desrespeitos ilustrados pelos direitos referentes à integridade 

pessoal. No entanto, outros casos de desrespeitos podem ser identificados em lugares 

distintos, em países cientes e omissos dos abusos aos direitos do ser humano. Tal prática 

sistemática vem sendo debatida periodicamente pelos atores internacionais em uma 

tentativa de conscientizar os grandes perpetradores destas violações da importância da 

observância dos direitos humanos na condução das relações políticas internacionais. 

 
Pode-se afirmar, ainda, que todos esses questionamentos apresentados não se 

encerraram com o mandato do ex-presidente Bush em 2008, encontrando-se atuais e 

presentes. Em meio a denúncias de abusos divulgadas por organizações-não 

governamentais ou pela imprensa mundial, e da pressão da sociedade civil em prol dos 

direitos humanos, tem-se a manutenção da prisão Guantánamo, símbolo representativo 

do desprezo do regime internacional de direitos humanos construído na última década, e 

a manutenção de tropas americanas no Afeganistão como exemplos da continuidade de 

uma “guerra ao terror”. Tem-se assim, um desafio permanente àqueles governos que 

rejeitaram ou ainda rejeitam os princípios do Direito Internacional e aos demais atores 

internacionais que buscam uma conciliação entre a high e low politics. 

 
Além disso, essas políticas antiterroristas analisadas não resultaram em um 

ambiente internacional mais seguro. O temor do terrorismo ainda está presente no 

discurso político e jurídico de muitos países, representando uma ameaça ao regime 

internacional de direitos humanos. Ainda que a apreciação desses direitos seja um 

indicador importante de uma sociedade democrática, essa guerra ao terror sem limites 

temporais faz com que, nesse estado permanente de vigilância, os direitos individuais 

estejam subordinados às demandas cada vez maiores por segurança nacional. 

 
O retrocesso mencionado, afinal, descreve o estágio atual dos direitos humanos 

diante das complexidades e desafios contemporâneos. Não é resultado apenas da 

violação de um determinado grupo de direitos no curso da guerra contra o terrorismo, é, 

antes, a erosão da própria ideia da existência de regras compartilhadas que constituem o 

Direito Internacional de Direitos Humanos. 

 
Em vista dos argumentos apresentados, torna-se importante resgatar a lógica que 

levou a instituir um corpo normativo visando à preservação de valores humanos. Esta 

lógica esteve desgastada pós 11 de setembro por que foi de encontro com a lógica de 

segurança estadunidense. Disso resulta a necessidade de reavaliar as ações que 
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alimentaram as políticas antiterroristas já que a continuidade das mesmas por um longo 

prazo reflete o pensamento exposto anteriormente. O retorno a uma política de direitos 

humanos mais ativa e consistente não depende da reabertura de um espaço político 

ainda pré-ocupado pela ameaça terrorista. Além do mais, esse tema também suscita a 

discussão sobre como avaliar o terrorismo transnacional no século XXI igualmente 

exercido pelas democracias ocidentais. 
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ANEXO A – RESOLUÇÃO 1.368/01
91

 
 
 
 
 
 
El Consejo de Seguridad, 
 
Reafirmando los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, 
 
Decidido a combatir por todos los medios las amenazas a la paz y la seguridad 

internacionales creadas por actos de terrorismo, 
 
Reconociendo el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva de 

conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, 
 
1. Condena inequívocamente en los términos más enérgicos los horrendos ataques 

terroristas que tuvieron lugar el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Washington, 

D.C. y Pennsylvania, y considera que esos actos, al igual que cualquier acto de 

terrorismo internacional, constituyen una amenaza para la paz y la seguridad 

internacionales;  
 
2. Expresa su más sentido pésame y sus más profundas condolencias a las víctimas y 

sus familias, así como al pueblo y el Gobierno de los Estados Unidos de América;  
 
3. Insta a todos los Estados a que colaboren con urgencia para someter a la acción de la 

justicia a los autores, organizadores y patrocinadores de estos ataques terroristas y 

subraya que los responsables de prestar asistencia, apoyo o abrigo a los autores, 

organizadores y patrocinadores de estos actos tendrán que rendir cuenta de sus actos;  
 
4. Exhorta a la comunidad internacional a que redoble sus esfuerzos por prevenir y 

reprimir los actos de terrorismo, entre otras cosas cooperando más y cumpliendo 

plenamente los convenios internacionales contra el terrorismo que sean pertinentes y las 

resoluciones del Consejo de Seguridad, en particular la resolución 1269 (1999), de 19 

de octubre de 1999;  
 
5. Expresa que está dispuesto a tomar todas las medidas que sean necesarias para 

responder a los ataques terroristas perpetrados el 11 de septiembre de 2001 y para 

combatir el terrorismo en todas sus formas, con arreglo a las funciones que le incumben 

en virtud de la Carta de las Naciones Unidas;  
 
6. Decide seguir ocupándose de la cuestión.  
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Aprovada pelo Conselho de Segurança em sua 4370ª sessão, celebrada em 12 de setembro de 2001. 
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ANEXO B – RESOLUÇÃO 1.373/01
92

 
 
 
 
 
 
El Consejo de Seguridad, 
 
Reafirmando sus resoluciones 1269 (1999) de 19 de octubre de 1999 y 1368 (2001) de 

12 de septiembre de 2001, 
 
Reafirmando también su condena inequívoca de los ataques terroristas ocurridos en 

Nueva York, Washington, D.C., y Pennsylvania el 11 de septiembre de 2001, y 

expresando su determinación de prevenir todos los actos de esa índole, 
 
Reafirmando además que esos actos, al igual que todo acto de terrorismo internacional, 

constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, 
 
Reafirmando el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva 

reconocido en la Carta de las Naciones Unidas y confirmado en la resolución 1368 

(2001), 
 
Reafirmando la necesidad de luchar por todos los medios, de conformidad con la Carta, 

contra las amenazas a la paz y la seguridad internacionales que representan los actos de 

terrorismo, 
 
Profundamente preocupado por el aumento, en diversas regiones del mundo, de los 

actos de terrorismo motivados por la intolerancia o el extremismo, 
 
Exhortando a los Estados a trabajar de consuno, con un sentido de urgencia, para 

prevenir y reprimir los actos de terrorismo, en particular acrecentando su cooperación y 

cumpliendo plenamente las convenciones internacionales pertinentes contra el 

terrorismo, 
 
Reconociendo la necesidad de que los Estados complementen la cooperación 

internacional adoptando nuevas medidas para prevenir y reprimir en su territorio, por 

todos los medios legales, la financiación y preparación de todo acto de terrorismo, 
 
Reafirmando el principio establecido por la Asamblea General en su Declaración sobre 

los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la 

cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, de 

24 de octubre de 1970, y confirmado por el Consejo de Seguridad en su resolución 1189 

(1998), de 13 de agosto de 1998, de que todos los Estados tienen el deber de abstenerse 

de organizar, instigar y apoyar actos terroristas perpetrados en otro Estado o de 
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participar en ellos, así como de permitir actividades organizadas en su territorio a fin de 

cometer dichos actos, 
 
Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta, 
 
1. Decide que todos los Estados: 
 
a) Prevengan y repriman la financiación de todo acto de terrorismo;  
 
b) Tipifiquen como delito la provisión o recaudación intencionales, por cualesquiera 

medios, directa o indirectamente, de fondos por sus nacionales o en su territorio con la 

intención de que dichos fondos se utilicen, o con conocimiento de que dichos fondos se 

utilizarán, para perpetrar actos de terrorismo;  
 
c) Congelen sin dilación los fondos y demás activos financieros o recursos económicos 

de las personas que cometan, o intenten cometer, actos de terrorismo o participen en 

ellos o faciliten su comisión; de las entidades de propiedad o bajo el control, directos o 

indirectos de esas personas, y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas 

personas y entidades o bajo sus órdenes, incluidos los fondos obtenidos o derivados de 

los bienes de propiedad o bajo el control directo o indirecto de esas personas y de otras 

personas y entidades asociadas con ellos;  
 
d) Prohíban a sus nacionales o a toda persona y entidad que se encuentre en su territorio 

que pongan cualesquiera fondos, recursos financieros o económicos o servicios 

financieros o servicios conexos de otra índole, directa o indirectamente, a disposición de 

las personas que cometan o intenten cometer actos de terrorismo o faciliten su comisión 

o participen en ella, de las entidades de propiedad o bajo el control directo o indirecto 

de esas personas, y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas o 

bajo sus órdenes;  
 
2. Decide también que todos los Estados: 
 
a) Se abstengan de proporcionar todo tipo de apoyo, activo o pasivo, a las entidades o 

personas que participen en la comisión de actos de terrorismo, en particular reprimiendo 

el reclutamiento de miembros de grupos terroristas y poniendo fin al abastecimiento de 

armas a los terroristas;  
 
b) Adopten las medidas necesarias para prevenir la comisión de actos de terrorismo, en 

particular advirtiendo de ello cuanto antes a otros Estados mediante el intercambio de 

información;  
 
c) Denieguen cobijo a quienes financian, planifican o cometen actos de terrorismo, o 

prestan apoyo a esos actos, o proporcionan cobijo con esos fines;  
 
d) Impidan que quienes financian, planifican, facilitan o cometen actos de terrorismo 

utilicen su territorio para esos fines, contra otros Estados o sus ciudadanos;  
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e) Velen por el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación, 

planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a esos 

actos, y por que, además de cualesquiera otras medidas de represión que se adopten 

contra esas personas, dichos actos queden tipificados como delitos graves en las leyes y 

otros instrumentos legislativos internos, y por que el castigo que se imponga 

corresponda a la gravedad de esos actos;  
 
f) Se proporcionen recíprocamente el máximo nivel de asistencia en lo que se refiere a 

las investigaciones o los procedimientos penales relacionados con la financiación de los 

actos de terrorismo o el apoyo prestado a éstos, en particular para la obtención de las 

pruebas que posean y que sean necesarias en esos procedimientos;  
 
g) Impidan la circulación de terroristas o de grupos terroristas imponiendo controles 

eficaces de fronteras y controles en la expedición de documentos de identidad y de 

viaje, y adoptando medidas para evitar la falsificación, la alteración ilegal y la 

utilización fraudulenta de documentos de identidad y de viaje;  
 
3. Exhorta a todos los Estados a: 
 
a) Encontrar medios para intensificar y agilizar el intercambio de información 

operacional, especialmente en relación con las actividades o movimientos de terroristas 

o redes de terroristas; los documentos de viaje alterados ilegalmente o falsificados; el 

tráfico de armas, explosivos o materiales peligrosos; la utilización de la tecnología de 

las comunicaciones por grupos terroristas y la amenaza que representa la posesión de 

armas de destrucción en masa por grupos terroristas;  
 
b) Intercambiar información de conformidad con el derecho internacional y la 

legislación interna y cooperar en las esferas administrativa y judicial para impedir la 

comisión de actos de terrorismo;  
 
c) Cooperar, en particular mediante acuerdos y convenciones bilaterales y 

multilaterales, para prevenir y reprimir los ataques terroristas, y adoptar medidas contra 

quienes cometan actos de esa índole;  
 
d) Adherirse cuanto antes a las convenciones y los protocolos internacionales 

pertinentes relativos al terrorismo, en particular al Convenio Internacional para la 

represión de la financiación del terrorismo, de 9 de diciembre de 1999;  
 
e) Fomentar la cooperación y aplicar plenamente las convenciones y los protocolos 

internacionales pertinentes relativos al terrorismo, así como las resoluciones del 

Consejo de Seguridad 1269 (1999) y 1368 (2001);  
 
f) Adoptar las medidas apropiadas de conformidad con las disposiciones pertinentes de 

la legislación nacional y el derecho internacional, inclusive las normas internacionales 

de derechos humanos, antes de conceder estatuto de refugiado, con el propósito de  
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asegurarse de que los solicitantes de asilo no hayan planificado ni facilitado actos de 

terrorismo, ni participado en su comisión; 
 
g) Velar, de conformidad con el derecho internacional, por que el estatuto de refugiado 

no sea utilizado de modo ilegítimo por autores, organizadores o patrocinadores de actos 

de terrorismo, y por que no se reconozca la reivindicación de motivaciones políticas 

como causa para denegar las solicitudes de extradición de presuntos terroristas; 
 
4. Observa con preocupación la estrecha conexión que existe entre el terrorismo 

internacional y la delincuencia organizada transnacional, las drogas ilícitas, el blanqueo 

de dinero, el tráfico ilícito de armas y la circulación ilícita de materiales nucleares, 

químicos, biológicos y otros materiales potencialmente letales, y a ese respecto pone de 

relieve la necesidad de promover la coordinación de las iniciativas en los planos 

nacional, subregional, regional e internacional, para reforzar la respuesta internacional a 

este grave problema y a esta gran amenaza a la seguridad internacional;  
 
5. Declara que los actos, métodos y prácticas terroristas son contrarios a los propósitos y 

principios de las Naciones Unidas y que financiar intencionalmente actos de terrorismo, 

planificarlos e incitar a su comisión también es contrario a los propósitos y principios de 

las Naciones Unidas;  
 
6. Decide establecer, de conformidad con el artículo 28 de su reglamento provisional, 

un Comité del Consejo de Seguridad, integrado por todos los miembros del Consejo, 

para que verifique la aplicación de la presente resolución, con la asistencia de los 

expertos que se consideren apropiados, y exhorta a todos los Estados a que informen al 

Comité, a más tardar noventa días después de la fecha de aprobación de la presente 

resolución y más adelante conforme a un calendario que será propuesto por el Comité, 

de las medidas que hayan adoptado para aplicar la presente resolución;  
 
7. Pide al Comité que establezca su cometido, presente un programa de trabajo dentro 

de los treinta días siguientes a la aprobación de la presente resolución y, en consulta con 

el Secretario General, determine el apoyo que necesita;  
 
8. Expresa su determinación de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la 

plena aplicación de la presente resolución, de conformidad con las funciones que se le 

asignan en la Carta;  
 
9. Decide seguir ocupándose de la cuestión.  


