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Resumo

Schittino, Renata Torres; Jasmin, Marcelo Gantus. Terrorismo: a
violência política como espetáculo. Rio de Janeiro, 2004. 132p.
Dissertação de Mestrado - Departamento de História, Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0210206/CA

O trabalho propõe estabelecer uma explicação para o terrorismo,
considerando que apenas na contemporaneidade essa manifestação se desenvolve
como política autônoma. A partir da década de 1970, é possível constatar a
ocorrência de atentados terroristas que pretendem intervir no processo histórico
através da violência elevada à categoria de espetáculo. Analisando a constituição
fundamental do terrorismo - conteúdo político e forma espetacular -, nota-se o
caráter

anacrônico

da

manifestação

diante

da

sociedade

democrática

pretensamente pacificada. Observando a ambigüidade da difusão de imagens de
violência, que ao mesmo tempo coloca em evidência uma determinada causa
política e vende as imagens como mercadoria-entretenimento, revela-se a
dificuldade da realização das pretensões revolucionárias do terrorismo. A
efetividade política dessa manifestação será reencontrada nas possibilidades
abertas pela divulgação das imagens de violência; compondo-se não como
alternativa ao sistema vigente, mas como o lugar contemporâneo de resistência à
realização da democracia.

Palavras-chave
Terrorismo político, violência política, sociedade de massas, guerrilha,
democracia.

Résumé

Schittino, Renata Torres ; Jasmin, Marcelo Gantus. Terrorisme :
la violence politique comme spectacle. Rio de Janeiro, 2004.
132p. Dissertação de Mestrado - Departamento de História,
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Pontifícia Universidade católica do Rio de Janeiro.

Ce travail propose établir une explication pour le terorisme en considérant
que ce n’est que dans la contemporanité que cette manifestation se développe en
tant qu’une politique autonome. A partir des annés 70, il est possible de constater
l’éclosion d’attentats terrorristes ayant l’intention d’intervenir dans le processus
historique à travers une violence haussé à la catégorie de spectacle. En analisant la
constitution fondamentale du terrorisme – contenu politique et forme spectaculaire
-, on remarque le caractère anachronique de cette manifestation face à la societé
démocratique soi-disant pacifiée. En observant l’ambiguïté de la diffusion des
images comme des marchandises-entretiens – on révèle la difficulté de réalisation
des prétention révolutionnaires du terrorrisme. La concrétisation politique de cette
manifestation sera retrouvée dans les possibilités ouvertes par la divulgation des
images de violence qui se composent, non pas comme une alternative au système
en vigueur, mais comme un lieu contemporain de rèsistance à la réalisation de
l’histoire.

Mots-clefs
Terrorrisme politique, violence politique, société de masses, guérilla,
démocratie.
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