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 1 APRESENTAÇÃO DA EQUIPE 

 

Olá, senhores delegados! Sejam muito bem-vindos a Assembleia Geral das Nações 

Unidas (AGNU) 2018, que simulará o tema: o terrorismo e o uso da mídia pelo Estado 

Islâmico.  É com grande prazer e imensa alegria que os receberemos para a discussão deste 

tema tão importante para o ambiente internacional no 19º MINIONU. Nossa equipe é formada 

por quatro diretores, sendo uma diretora e três diretores assistentes.  

Meu nome é Mariane Monteiro da Costa, tenho 21 anos e sou a diretora deste comitê. 

Durante o evento estarei cursando o 8º período de Relações Internacionais e espero contribuir 

da melhor forma possível para a formação de vocês. Participei pela primeira vez do 

MINIONU em 2015, como voluntária da Logística, que foi um primeiro contato incrível com 

o projeto. Fui diretora assistente da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa 

(OSCE), comitê ministrado em espanhol, em 2016, que além de contribuir para o 

aprimoramento da língua estrangeira foi uma experiência de crescimento pessoal e muito 

aprendizado. Minha última participação aconteceu em 2017, quando fui diretora pela primeira 

vez do Conselho de Direitos Humanos (CDH), comitê do qual tenho muito orgulho. E agora, 

estou imensamente grata e contente por poder conduzir parte do projeto este ano novamente. 

Espero que esta experiência seja para vocês tão enriquecedora quanto é para mim! Nos vemos 

em outubro! 

Olá delegadas e delegados, meu nome é Alice Vigato, tenho 21 anos e estarei cursando 

o 6º período de Relações Internacionais na PUC Minas campus Poços de Caldas quando o 

evento acontecer.  Minha trajetória no MINIONU se iniciou quando fui Diretora Assistente do 

Comitê “SPECPOL – A Ocupação Israelense na Palestina” e ano seguinte Diretora do Comitê 

“INTERPOL –  Conferência sobre Ciberespionagem e Ciberterrorismo”. Atualmente sou 

Secretária Geral da terceira edição do MINIONU Poços de Caldas e é com imenso prazer que 

venho integrar a equipe do MINIONU Belo Horizonte como Diretora Assistente desse comitê. 

Tenho certeza que a integração entre os dois campi será uma experiência única, da qual vocês 

serão peças fundamentais. Espero vocês em outubro! 

Olá Delegados e Delegadas, sejam todos bem-vindos à AGNU 2018! Meu nome é 

Hernane Carvalho, tenho 19 anos, sou aluno de Relações Internacionais da PUC Coração 

Eucarístico, e estarei cursando o 5º período quando simularmos nosso comitê. Fui voluntário 

no CPSUA-CSNU em 2016, primeira vez que participei do evento, e em 2017 fui Diretor 

Assistente do COI 1973, o maior comitê já simulado no MINIONU e projeto que eu tenho 
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imenso orgulho de ter feito parte. Por estar em intercâmbio, não pude me candidatar à cargo 

de Diretor este ano, porém estou muito feliz em voltar como Assistente de um comitê com 

temática que me interessa tanto. Introduções feitas, nos vemos no MINIONU! Bons estudos! 

Senhorxs delgadxs! Meu nome é Isabella Fontaniello, tenho 21 anos e durante 

MINIONU estarei no 7º período de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais – Campus Poços de Caldas. Em 2015, participei do MINIONU 

preparatório, que foi o “nascimento” do evento no campus de Poços de Caldas, desde lá me 

apaixonei pelo projeto. No ano de 2016, fui Diretora Assistente do Comitê SPECPOL, quando 

tivemos de fato o contato com nossos delegados. Em 2017, fui Diretora da IV Conferência 

Mundial sobre as Mulheres. Atualmente sou Assessora Acadêmica do MINONU Poços de 

Caldas e estou muito feliz com a oportunidade de participar como Diretora Assistente do 

MINONU em Belo Horizonte.  Nos vemos no evento! 

Este guia de estudos é primordial para os senhores se prepararem para as discussões 

que teremos. Sendo assim, ademais da apresentação da equipe, ele está dividido em quatro 

partes para melhor entendimento: apresentação do tema, apresentação do comitê, 

posicionamento dos principais atores e as questões relevantes para discussão. Apesar do guia 

de estudos ser a principal fonte de informações para os senhores, gostaríamos de ressaltar a 

importância de se manter sempre bem informado. A equipe do AGNU 2018 se empenha para 

garantir o melhor ambiente para as discussões produzindo material para melhor prepará-los. 

Assim, temos algumas ferramentas interessantes para mantê-los atualizados como o blog e os 

dossiês de cada delegação. Além disso, é possível nos encontrar na página do comitê no 

Facebook e através do nosso e-mail, disponíveis para eventuais dúvidas e contato. Até 

outubro! 
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2 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Ao longo dos anos, o termo terrorismo vem adquirindo novos significados, mudando a 

percepção que se tem destes atos. Durante o século XVIII, uma definição original era a de 

“ações violentas que proveem do Estado” (NACOS, p.22, 2007, tradução nossa)
1
. Já no 

século XIX, esta definição se expandiu para incluir também violência vinda da população ao 

governo, como crimes praticados por anarquistas e policiais. No século XX, esta se modifica 

novamente, e passa a significar principalmente violência policial realizada por entes não 

estatais (NACOS, 2007).  

Já no final do século XX e início do século XXI, esse conceito passa a ter como ponto 

principal a existência do mass-mediated terrorism, “uma violência política contra não 

combatentes/inocentes (civis) que é cometida com a intenção de promover o ato para obter 

publicidade e consequentemente atenção pública e do governo” (NACOS, p.22, 2007, 

tradução minha)
2
. O que antes era apenas crimes praticados por policiais, passa a ser definido 

como um modo de conseguir atenção de outros para uma determinada causa, usando como 

estratégia ataques com vítimas. Assim, terrorismo passa a ser ligado diretamente com a 

existência da mídia. O comitê adotará esta definição para as discussões.  

Com a evolução dos meios de comunicação, e consequentemente com o crescimento 

do papel da mídia na vida cotidiana, os atos terroristas passaram a ter cada vez mais alcance. 

Além disso,  

[...] com a mudança das notícias como informação para notícias como 

entretenimento acontecendo, especialmente na televisão, as organizações midiáticas 

parecem bastante inclinadas a explorar o terrorismo como “infotainment” para seu 

benefício próprio. (NACOS, p.38, 2007, tradução minha)
3
.  

Assim, mais do que nunca, mídia e terrorismo estão inseparáveis (NACOS, 2007).  

A definição de terrorismo é imprescindível para que se compreenda a influência que 

este tem tanto na mídia quanto na opinião pública. Terrorista seria “todo indivíduo que utiliza 

de métodos ultraviolentos para impor aos demais sua própria verdade (ou, por extensão, a da 

organização à qual está vinculado)” (ARGOLO, p. 31). Além disso, a vítima em si é apenas 

um meio para se alcançar o fim, que seria a difusão dos motivos pelos quais aquele ato foi 

                                                           
1
 [...] violent actions from above, by the state 

2
 [...] as a political violence against noncombatants/innocents that is committed with the intention to publicize the 

deed, to gain publicity and thereby public and government attention. 
3
 4 [...] as the move from News-as-information to News-as-entertainment continues, especially in television, 

media organizations seem increasingly inclined to exploit terrorism as infotainment for their own imperatives.  
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cometido (SCHMID; DE GRAAF apud NACOS, 2007). Assim, segundo Nacos (2007), o que 

realmente importa para o terrorista é a mensagem, e não a vítima.  

Para Nacos (2007), os intuitos dos atentados terroristas são: 

Em primeiro lugar, os terroristas querem a atenção das audiências tanto internas 

quanto externas à sua sociedade alvo [...] Segundo, terroristas querem o 

reconhecimento de seus motivos [...] Terceiro, terroristas pretendem atingir o 

respeito e a simpatia daqueles pelos quais eles alegam representar [...] Quarto, 

terroristas querem o status de quase legitimação e o mesmo ou similar tratamento 

que os atores políticos recebem da mídia. (NACOS, p. 20, 2007, tradução nossa)
4
. 

 

2.1 A Mídia e o Terrorismo  

 

A mídia tem cada vez mais importância perante o sistema internacional, e após 

situações como a Guerra do Golfo
5
 e o 11/09, percebeu-se o quanto ela é imprescindível para 

o conhecimento dos cidadãos e para a formulação de suas ideias em relação a fatos de grande 

impacto. Porém, além de ser um meio de transmissão de informações, a mídia age 

principalmente como criadora de relações intersubjetivas (FIORIN apud HERNANDES, 

2006). Também foi evidenciado o seu papel em ser usada como ajuda às tentativas dos 

governos de estarem mais próximos de seus cidadãos. Assim, era possível convencê-los de 

alguns ideais e manipulá-los acerca de acontecimentos, já que mesmo que “’dizer a verdade’, 

‘separar fatos de opiniões e interpretações’, ‘ser objetivo e imparcial nos relatos’, ‘mostrar a 

realidade’ são cláusulas centrais no contrato do jornal com o seu público” (HERNANDES, 

2006), não há possibilidade de que estas sejam sempre seguidas. (ARBEX, 2002).  

Paul Wilkinson (2011, tradução minha) define a mídia como “um termo genérico que 

envolve todos os métodos ou canais de informação e entretenimento”
6
. A relação entre a 

mídia e o terrorismo é de extrema importância quando se estuda o último. Isto porque a mídia 

fornece as maneiras pelas quais os terroristas podem mandar suas mensagens para mais que 

                                                           
4
 First, terrorists want the attention and awareness of various audiences inside and outside their target 

societies[...] Second, terrorists want the recognition of their motives [...] Third, terrorists want the respect and 

sympathy if those in whose interest they claim to act.[...] Fourth, terrorists want a quasi-legitimate status and the 

same or similar media treatment that legitimate political actors receive. 
5
 Guerra iniciada em 1990 com a invasão do Kuwait pelo Iraque. Consequentemente, esses dois países, que eram 

grandes fornecedores do petróleo vendido a outros países, pararam de fornecê-lo. Assim, os Estados Unidos 

decidem intervir, invadindo o Iraque em 1991, com o apoio das Nações Unidas. Como esta foi uma guerra que 

foi planejada por parte dos americanos, a mídia teve a oportunidade de editar muitas reportagens anteriormente, 

e de preparar como seria a operação midiática. Tendo como resultado o “efeito CNN”, no qual as notícias 

transmitidas pela grande rede de televisão americana influenciavam bastante as informações que a população 

obtinha sobre a guerra. (FONTENELLE, 2004). 
6
 (…) a generic term meaning all the methods or channels of information and entertainment. 
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apenas suas vítimas imediatas, mas também para uma audiência em massa. (TREVELYAN, 

2011). 

Com isto em mente, o terrorismo e a mídia possuem uma relação única que é de 

simbiose, ou seja, de dependência mútua, já que ambos podem se beneficiar dela. Quando 

existe uma cobertura midiática sobre o terrorismo, os terroristas são legitimados quanto 

organização. Eles ainda ganham atenção e uma enorme publicidade que, possivelmente, pode 

atrair muitos simpatizantes e novos seguidores que desejam lutar por sua causa. Da mesma 

maneira, a mídia se beneficia fazendo a cobertura do terrorismo porque ela pode impulsionar 

a sua audiência pois as histórias de atentados terroristas são atraentes, sensacionalistas e, 

muitas vezes, apelativas. (WILKINSON, 2011). 

De acordo com Wilkinson, quando a violência do terrorismo está a caminho, a relação 

entre a mídia e os terroristas tende a ser simbiótica. (TREVELYAN, 2011). Walter Laqueur 

acrescenta ainda que os “jornalistas são os melhores amigos dos terroristas, porque eles estão 

dispostos a dar às operações terroristas exposição máxima”
7
. Na sua opinião, a mídia 

amplificou a proporção política de vários atos terroristas e deu a eles munição constante. 

(LAQUEUR apud TREVELYAN, 2011, p.283, tradução minha). 

Um exemplo disso foram os ataques terroristas ao World Trade Center e ao Pentágono 

no 11 de setembro pelo grupo terrorista Al-Qaeda. O mundo inteiro pôde assistir exatamente o 

que o grupo queria e eles conseguiram espalhar a mensagem de que a América não era 

inabalável. O nome de Bin Laden foi o mais falado nas notícias e ele se tornou o inimigo 

número um dos Estados Unidos. Estes ataques iniciaram uma nova era de ameaças ao país e o 

mundo se voltou a questão do terrorismo e na necessidade de o combater em um nível global. 

Em consequência, o medo deixou as pessoas mais suscetíveis às opiniões da mídia. 

(REZENDE, 2013). Esta foi uma situação em que os “terroristas foram atraídos para a 

cobertura midiática pois eles desejavam uma máxima publicidade para as suas mensagens, 

enquanto a mídia magnifica a ameaça resultando para o público o medo do terrorismo”. 

(TUMAN, 2003, p.135, tradução minha
8
). 

É importante entender a estratégia de cada terrorista e da cobertura da mídia quando se 

trata de denunciar atividades terroristas. Os primeiros podem esperar que, quando eles usam a 

violência política, sua mensagem e existência serão divulgadas pela mídia. E, mesmo que a 

mídia seja um instrumento importante, ela não é um fim, mas sim um meio de alcançar o seu 

                                                           
7
 (..) journalists are terrorists’ best friends, because they are willing to give terrorista operations maximum 

exposure. 
8
 (...) terrorists were drawn to news media coverage because they desire maximum publicity for their messages, 

while media coverage of terrorism magnifies the threat resulting fear of terrorism to public. 
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objetivo primário que é crescer como um grupo, ganhar simpatia, seguidores e legitimidade. 

(PALETZ; SCHMIDT apud CAMPHUIJSEN; VISSERS, 2012). Embora menos evidente, a 

mídia tem uma importante relevância estratégica, uma vez que é possível que eles tomem 

decisões sobre o que deve ser divulgado: se uma questão deve ser incluída ou excluída, 

minimizada ou maximizada. (NACOS apud CAMPHUIJSEN; VISSERS, 2012). 

Isto é fundamental no entendimento da relação terrorismo e mídia porque a forma pela 

qual a última decide mostrar um ato terrorista pode moldar toda a imagem que as pessoas 

possuem sobre a questão. A mídia é sensível à capacidade que atos tão violentos têm de abalar 

os sentidos das pessoas. A violência desperta a atenção e, devido à evolução tecnológica, a 

televisão impressiona ainda mais, uma vez que pode exibir eventos em tempo real. Além 

disso, o modo como as notícias sobre atos terroristas são relatadas e aconteceram vai muito 

além do próprio evento, e elas também podem mudar o cenário político de um país e afetar os 

governos. (PEREIRA, 2006).  

Sendo assim, sabe-se que mesmo com a existência de uma ética jornalística, esta não 

está presente em todos os casos. E por mais que seja buscada “a verdade dos fatos para bem 

informar o público, que o jornalismo cumpre uma função social antes de ser um negócio, que 

a objetividade e o equilíbrio são valores que alicerçam a boa reportagem” (BUCCI, 2000, 

p.30) em alguns casos, pela predominância de verdades tendenciosas, a ética é deixada de 

lado. (BUCCI, 2000). 

É necessário considerar também que ao longo dos anos, as redes de notícia se 

tornaram uma super indústria, concentrando tanto capital quanto outros grandes setores 

industriais. Assim, para Eugênio Bucci (2000, p.167) “dois séculos de história e montanhas de 

dólares separam o jornalismo atual dos jornais que buscavam realizar os ideais iluministas no 

calor da Revolução Francesa”, ou seja, o intuito de publicar a verdade e a informação que 

originou os jornais, hoje foi deixado de lado, para que predominasse a sobrevivência dentro 

do mundo capitalista. 

Perante o terrorismo, a mídia se torna ainda mais presente, já que como citado 

anteriormente, a intenção de todos os atentados seria o reconhecimento de suas causas, bem 

como a atenção da audiência tanto interna à sociedade atacada, quanto internacional. 

(NACOS, 2007). Assim, é impossível considerar que atos terroristas aconteceriam sem a 

existência de uma mídia nacional e mundial tão desenvolvida: um está diretamente ligado ao 

outro. Um grande exemplo de organização terrorista que utiliza a mídia de modo a se projetar 

e mandar sua mensagem ao mundo é o Estado Islâmico, como veremos a seguir. 
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2.2 O Estado Islâmico 

 

O Estado Islâmico (EI) é um movimento militante da vertente sunita do islã que 

conquistou territórios no oeste do Iraque, leste da Síria e Líbia. Desses territórios, tenta-se 

estabelecer um califado por meio da alegação de autoridade política e teológica sobre o 

mundo muçulmano. O seu projeto de “Estado” é caracterizado por uma violência extrema, 

mais que instituições governamentais. (LAUB, 2016). 

Acredita-se que o grupo teve seu início logo após a invasão estadunidense ao Iraque 

em 2003, quando Abu Musab al-Zarqawi alinhou o seu grupo militante (Jama’at al-Tawhid 

w’al-Jihad) ao Al-Qaeda, dando origem ao Al-Qaeda no Iraque (AQI). Esta organização tinha 

como alvo as forças americanas, seus aliados internacionais e colaboradores locais. Zarqawi 

morre em 2006 em um ataque aéreo feito pelos Estados Unidos e os sucessores do até então 

líder, renomearam o AQI como Estado Islâmico do Iraque. A troca de nomes, entretanto, não 

foi por acaso: o novo nome se referia a um território que corresponde aproximadamente ao 

Levante, refletindo as enormes ambições do grupo com o início da revolta de 2011 na Síria. 

(LAUB, 2016). 

A expansão do grupo começa com a retirada estadunidense do Iraque em 2010, 

quando o Primeiro Ministro Maliki consolidou seu poder excluindo os rivais políticos dos 

sunitas, proporcionando a eles grandes benefícios. Além disso, removeu potenciais rivais que, 

combinados com deserção e corrupção, contribuiu para o colapso do exército iraquiano 

enquanto o Estado Islâmico tomava Mossul, segunda maior cidade do país, em junho de 2014. 

A partir de então, o grupo se expande também para a Síria e Líbia e declaram Raqqa, na Síria, 

como a capital de seu “Estado”. (LAUB, 2016).  

Com a Primavera Árabe e a guerra civil na Síria, as operações do grupo foram 

fortalecidas, assim como a sua base de organização, recuperação e expansão. Diante disso, em 

2013 o líder do Estado Islâmico, Abu Bark al-Baghdadi, anuncia a instauração do Estado 

Islâmico do Iraque e da Síria. Assim, o ISIS passou a ter um controle maior da população síria 

e, em 2014, Baghdadi autoproclama o estabelecimento de um Califado
9
, nunca reconhecido 

internacionalmente. (LISTER, 2014). 

 

Embora esta série dramática e coreografada tenha aparecido para atrair apoio 

considerável entre uma nova geração de jovens potencialmente jihadistas em todo o 

mundo, a declaração de um califado foi uma medida extremamente ousada, 

                                                           
9
 Organização política, religiosa e militar de natureza estatal que tem como líder o Califa. Califa é a pessoa com 

autoridade moral, religiosa e política que pode ser sucessora do profeta. (FONSECA; LASMAR, 2017).   
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particularmente considerando sua falta de legitimidade legal islâmica
10

. (LISTER, 

2014, p.14). 

  

O estabelecimento do Califado fez com que o ISIS desenvolvesse um sistema 

organizacional como o de um Estado, que contava inclusive com os 3 poderes (executivo, 

legislativo e judiciário). O poder executivo do ISIS se divide em três: (a) militar: 3 membros 

indicados pelo Califa, responsáveis por planejar e supervisionar ações militares e operações; 

(b) segurança: responsável pela segurança do Califa e por impor algumas ordens, campanhas 

e decisões judicias; (c) relações públicas: função de representar e disseminar a ideia do Califa. 

O poder legislativo inclui de 9 a 11 membros selecionados pelo chefe do Estado Islâmico, 

responsáveis por supervisionar os negócios do Estado. Por fim, o poder judiciário é aquele 

com as cortes islâmicas. (SHAMIEH; SZENES, 2015).  

 

2.2.1 Propaganda 

 

 O uso da mídia pelo Estado Islâmico difere um pouco da relação tradicional que 

estudamos acima. O grupo terrorista faz uso das redes sociais para difundir a sua propaganda 

e recrutar mais pessoas ao invés de utilizar a cobertura midiática para este efeito. Por meio de 

diversas contas no Twitter e com a ajuda de departamentos centrais de mídia, este grupo tem 

um desempenho que supera qualquer outro grupo nesta rede social. (LISTER, 2014). 

 O EI libera conteúdos importantes e de forma coordenada, que são capazes de atingir 

um enorme público e conquistar um número de visualizações impressionantemente grande. 

Um exemplo disso é o longa divulgado pelo grupo em março de 2017 “Salil al-Sawarim I” no 

site de vídeos Youtube e que obteve em 24 horas quase 57 mil visualizações. No Twitter, dois 

meses após seu lançamento, este vídeo foi repercutido em um período de 60 horas cerca de 

32.313 vezes, o que é uma quantidade relevante. Esta mesma rede social foi utilizada pelo 

grupo durante a Copa do Mundo de 2014, em hashtags de alcance mundial como #Brazil2014 

e #WC2014, para divulgar seus comunicados e aparecer em todas as pesquisas relacionadas a 

Copa do Mundo nas redes sociais. (LISTER, 2014). Agora, com a Copa do Mundo da Rússia 

é esperado que o grupo faça o mesmo e consiga alcançar ainda mais pessoas. 

Tal grupo terrorista investe ainda em aplicativos para aparelhos móveis que envia 

conteúdos oficiais para as contas pessoais dos usuários, como é o caso do aplicativo Fajr al-

                                                           
10

 While this dramatic and choreographed series appeared to attract considerable support among a new, younger 

generation of potential jihadis around the world, the declaration of a caliphate was an extremely bold move, 

particularly considering its lack of Islamic legal legitimacy. 
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Basha’ir – em português “Alvorada de Boas Novas”. Ademais, tenta-se internacionalizar a 

organização com um aumento da produção de conteúdo na língua inglesa a partir dos meses 

de abril e maio de 2014. Esta nova produção tinha como objetivo a promoção da ideia de uma 

nova vida dentro do Estado Islâmico. (LISTER, 2014). 

A revista Dabiq, por exemplo, era elaborada e publicada em inglês e incorporava 

alguns sutis mecanismos que poderiam ampliar a base de recrutamento do EI. Na primeira 

edição de tal revista o foco foi de relembrar aos leitores um artigo bastante conhecido que se 

opunha a monarquia da Arábia Saudita. Esta oposição é, porém, a base de um dos afiliados 

mais poderosos (AQAP
11

) de outro grupo terrorista: o Al-Qaeda. Sendo assim, acredita-se que 

esta primeira edição teve como público alvo os apoiadores do AQAP, atraindo-os para apoiar 

também o EI. Esta estratégia teve sucesso pois, em meados de agosto foram detectados 

“grupos de guerrilheiros” saindo do AQAP e do AQIM
12

 para se unir ao Estado Islâmico. 

(LISTER, 2014). 

Desta maneira, o grupo terrorista já conseguiu recrutar mais de 25 mil pessoas que 

saem de seus países para se juntar aos ideais do Estado Islâmico. (INSTITUTE FOR 

SECURITY STUDIES, 2015). Existem diversos motivos que levam os estrangeiros a se 

mudar para esta região e a maioria deles estão diretamente relacionados a propaganda feita 

pelo grupo através das redes sociais. Elas são planejadas tendo um público-alvo específico, 

podendo ser voltadas para homens ou mulheres, nacionais de certos países, entre outros. 

Uma motivação importante que deve ser estudada é a socioeconômica. O Estado 

Islâmico passa uma imagem de riqueza e sucesso para aqueles que veem de fora, o que leva a 

um aumento no número de pessoas que migram para o seu território. Neste cenário, uma 

grande parte dos combatentes são atraídos tendo em vista os salários prometidos pela luta a 

favor do EI. Estes podem chegar até a 500 dólares e são divulgados em sites de perguntas e 

respostas, como o Ask.fm, bem como alguns detalhes sobre como é a vida no Califado. 

(FONSECA; LASMAR, 2017). 

Neste mesmo contexto, existe a ideia e a propaganda de que cada novo imigrante que 

chega ao EI recebe uma casa confortável, em que não é necessário o pagamento de 

eletricidade e gás. Além disso, muito se é explanado sobre o sistema de saúde que é divulgado 

como sendo de ótima qualidade e de fácil acesso. Um outro atrativo do EI para os seus 

combatentes é que se eles forem casados, podem conseguir um pagamento adicional de 50 

dólares, caso tenham filhos conseguem 35 dólares por cada um e, se os seus pais também 

                                                           
11

 Al-Qaeda na Península Arábica, com bases no Iémen. (BARBOSA, 2011). 
12

 Al-Qaeda no Magreb Islâmico, afiliada ao Al-Qaeda que tem sua base no norte da África. (LISTER, 2014). 
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viverem sob as leis deste grupo podem obter mais 50 dólares por cada. (BENDER, 2015; 

GENERAL INTELLIGENCE AND SECURITY SERVICE, 2016). 

 Sabe-se que os muçulmanos no Ocidente sofrem bastante com o preconceito e 

marginalização. O EI utiliza deste fato para atrair novos combatentes, mostrando em sua 

propaganda que em seu território todos vivem em harmonia e nenhuma pessoa será jamais 

discriminada por ser muçulmana. “Por muitos anos eles nos trataram como ‘segunda classe’, 

mesmo que Alá tenha nos dado honra e orientação através do Islã”. Este é uma das várias 

frases utilizadas na propaganda do EI e passa a ideia de que o Islã é a resposta para encontrar 

honra quando o status social de alguém não é respeitado como deveria ser. O grupo seria 

então uma forma de fazer justiça em nome de Alá, atraindo pessoas que são normalmente 

excluídas em seus países de origem. (SPECKHARD, 2015). 

Um outro ponto de propagando é voltado para as mulheres, conhecidas como “noivas 

do Estado Islâmico”. Estas mulheres normalmente saem de seus países em busca do amor 

verdadeiro. Acredita-se que, pelo fato das mulheres utilizarem roupas que cobrem todo o 

corpo e, às vezes, até o rosto – como é costume na fé islâmica -, os homens se apaixonam por 

quem elas realmente são e não apenas por sua aparência. As propagandas são feitas, 

majoritariamente, por outras noivas do EI, que postam fotos e vídeos de suas vidas com seus 

maridos nas redes sociais para atrair outras mulheres que também queiram uma família. Cerca 

de 10% dos estrangeiros que chegam para o Estado Islâmico são jovens mulheres ou meninas 

menores de idade. (SPECKHARD, 2015; SCHROTER, 2015). 

 A ideologia do grupo islâmico é um ponto importante a ser considerado quando se 

trata das causas da migração do mundo inteiro para os seus territórios. Esta pode ser 

relacionada às políticas revolucionárias da Irmandade Muçulmana combinada com conceitos 

salafistas
13

. Quando articulada com a propaganda, a ideologia do Estado Islâmico é uma 

grande fonte de atração de novos combatentes para o grupo. Os argumentos utilizados em sua 

propaganda têm um forte apelo religioso e são construídos tendo em vista a legitimidades das 

ações que são praticadas. (FONSECA; LASMAR, 2017). 

Ainda, ao chamar a todas as nacionalidades para se juntar ao novo Califado e tentar 

provar que as fronteiras estão se desmanchando, o grupo tenta promover a inclusão e difunde 

a ideia de que este grupo terá como resultado final a dominação mundial. (SPECKHARD, 

2015). A ideia de que para fazer parte do grupo é preciso apenas migrar fomenta a integração 

e reafirma a abertura deste. Assim, os combatentes estrangeiros sendo bem recebidos e vistos 

                                                           
13

 Essa doutrina visa a volta das tradições do Profeta Maomé, sendo pretendida a imitação do salaf, 
ou seja, dos seguidores mais fiéis deste profeta. (DUARTE, 2011). 
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pelo EI, possuem o desejo de fazer história e acreditam que a luta por esta causa é uma forma 

de fazê-lo. (FONSECA; LASMAR, 2017). 

 

2.3 Liberdade de Expressão e Imprensa 

 

Levando em conta que a mídia será bastante discutida em nosso comitê, devemos fazer 

uma breve discussão sobre a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Assim, esta 

liberdade presente em constituições de vários países e amplamente difundida pela ONU, dá 

aos meios de comunicação à oportunidade de propagar notícias sobre fatos, e estas não podem 

ser censuradas pelo Estado. 

A liberdade de expressão faz parte dos direitos humanos e é protegida pela Declaração 

Universal de 1948 e pelas constituições de todos os sistemas democráticos. Esta supõe que 

todos os indivíduos têm o direito de se expressar sem serem recriminados por causa das suas 

opiniões. A liberdade de expressão é a possibilidade que se tem para investigar, obter 

informações e divulgá-las sem limites de fronteiras e através de qualquer meio de expressão. 

Porém, o direito à liberdade de expressão não é absoluto, a lei proíbe qualquer propaganda a 

favor da guerra, a apologia do ódio e a incitação à violência ou ao delito. (CABRAL, 2009). 

A liberdade de expressão está relacionada com a liberdade de imprensa, que é a 

garantia de divulgar informação através dos meios de comunicação social sem o controle 

prévio dos poderes do Estado. A ideia básica é a de que esta desempenha um duplo papel: por 

um lado, ela constitui um direito subjetivo individual, vital para a dignidade humana, mas, por 

outro, também é um instrumento para a livre formação da opinião pública e para o 

intercâmbio de ideias entre os cidadãos, tão necessários ao funcionamento de um regime 

democrático. Esta primeira dimensão individual da liberdade da expressão tende a 

preponderar em casos envolvendo direitos de cidadãos comuns, artistas, escritores, etc., 

enquanto a segunda dimensão institucional e objetiva é mais enfatizada em questões relativas 

à imprensa em geral. (CABRAL, 2009).  

Durante muito tempo a liberdade de expressão foi tida como uma facilitadora da 

democracia e da paz. A maioria quase sempre acreditou que uma imprensa sem censura 

dificultava a corrupção, além de estabelecer com a população uma relação de reciprocidade, 

visto que a imprensa age junto com o povo ao estar atenta aos acontecimentos de nível 

governamental. Assim, liberdade de expressão e democracia estão praticamente interligados 

(EMBAIXADA DO ESTADOS UNIDOS NO BRASIL, 2014).  
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No âmbito do Sistema das Nações Unidas, a liberdade de consciência e as outras 

liberdades a ela associadas, consta em vasta gama de comentários resoluções e protocolos 

internacionais. Dispondo a respeito da liberdade de opinião e de expressão, a Resolução 

38/2005 repete os termos da Resolução 42/2004 ao considerar que esses direitos constituem 

um dos pilares fundamentais de uma sociedade livre e democrática. Funcionam como um 

verdadeiro indicador do nível de proteção de todos os direitos humanos e das liberdades, 

compreendidos os direitos humanos como universais, indivisíveis, interdependentes e inter-

relacionados. (CABRAL, 2009). 

Assim, o que passa a ser considerado em nosso comitê são as formas de combate ao 

Estado Islâmico, levando em conta que grande parte dele está na mídia. Se a liberdade de 

expressão é um direito humano, os Estados deveriam respeitar o direito que cada indivíduo 

possui de falar aquilo que pensa e propagar o que acredita ser correto. Mas isto deve ser 

seguido mesmo com a intenção do EI e de seus membros para o recrutamento de novos 

combatentes? Ou é possível fazer uma limitação de tal liberdade para um “bem maior”? Esta é 

apenas uma das diversas temáticas que discutiremos no AGNU 2018.  

 

3 APRESENTAÇÃO DO COMITÊ 

 

Com a criação da ONU, fez-se necessária a instituição de alguns órgãos dentro da 

mesma, que pudessem atender, discutir e resolver suas diversas demandas. Surgiu assim, 

como o principal órgão da organização, a Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU). A 

AGNU se caracteriza como um órgão de cunho intergovernamental, plenário e deliberativo, 

que é composto por todos os Estados-membros da ONU, que possuem direito a um voto, 

estabelecendo uma igualdade entre todos os membros. A Assembleia Geral permite que os 

193 Estados-membros da ONU se reúnam para poder discutir assuntos acerca do sistema 

internacional. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2014). 

São funções da Assembleia Geral das Nações Unidas: 

Discutir e fazer recomendações sobre todos os assuntos em pauta na ONU; Discutir 

questões ligadas a conflitos militares – com exceção daqueles na pauta do Conselho 

de Segurança; Discutir formas e meios para melhorar as condições de vida das 

crianças, dos jovens e das mulheres; Discutir assuntos ligados ao desenvolvimento 

sustentável meio ambiente e direitos humanos; Decidir as contribuições dos Estados-

Membros e como estas contribuições devem ser gastas; Eleger os novos Secretários-

Gerais da Organização. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2014). 
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A história da AGNU começa com a fundação da ONU no ano de 1945. A primeira 

Assembleia Geral ocorreu em Londres, no dia 10 de janeiro de 1946, alguns meses após o 

término dos conflitos da Segunda Guerra Mundial. Os representantes de 51 países se 

encontraram na capital inglesa para consolidar o nascimento da instituição que tinha como 

principal objetivo a manutenção da paz mundial como base para a cooperação internacional. 

Nessa reunião ficou decidido, também, que a sede permanente das Nações Unidas seria os 

Estados Unidos, sendo posteriormente instalada nas margens do East River, na Ilha de 

Manhattan, em Nova York. (CALENDÁRIO, 2013). 

 Na Carta das Nações Unidas, a AGNU foi regulamentada e seu funcionamento, regras, 

funções e poderes estabelecidos. Em sua composição, segundo a Carta, a AGNU deve ser 

constituída por todos os Estados-membros da ONU, sendo que cada membro pode ter no 

máximo cinco representantes na Assembleia (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 

2011).  

Segundo o artº. 10 da Carta, a AGNU pode 
discutir quaisquer questões ou assuntos que estiverem dentro das finalidades da 

presente Carta ou que se relacionarem com os poderes e funções de qualquer dos 

órgãos nela previstos, e, com exceção do estipulado no Artº. 12, poderá fazer 

recomendações aos membros das Nações Unidas ou ao Conselho de Segurança, ou a 

este e àqueles, conjuntamente, com a referência a quaisquer daquelas questões ou 

assuntos. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2001). 

A Assembleia poderá, ainda, entre outras coisas, realizar discussões acerca de questões 

sobre a manutenção da paz e da segurança no sistema internacional, que podem ser 

submetidas por qualquer um dos Estados-membros da ONU, pelo Conselho de Segurança, ou 

por um algum Estado que, porventura, não seja membro das Nações Unidas, e, além disso, 

poderá “realizar certas recomendações relativas a quaisquer destas questões ao Estado ou 

Estados interessados ou ao Conselho de Segurança ou a este e àqueles”. Se alguma de tais 

questões exigirem que seja necessária uma ação para sua solução, a Assembleia submeterá a 

mesma ao Conselho de Segurança, antes ou após uma discussão (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 2001). 

Em relação aos procedimentos de votação, a Carta estabelece em seu Artº. 18 que cada 

membro da AGNU possui direito a um voto, e que as decisões importantes devem ser 

tomadas com a maioria de dois terços dos membros presentes e votantes. Tais decisões 

consideradas importantes incluem: 

as recomendações relativas à manutenção da paz e da segurança internacionais, a 

eleição dos membros não permanentes do Conselho de Segurança, a eleição dos 

membros do Conselho Económico e Social, a eleição dos membros do Conselho de 

Tutela de acordo com o nº 1, alínea c), do Artº. 86, a admissão de novos membros 

das Nações Unidas, a suspensão dos direitos e privilégios de membros, a expulsão 
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de membros, as questões referentes ao funcionamento do regime de tutela e questões 

orçamentais. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2001). 

Os procedimentos para a reunião da Assembleia Geral são expostos nos artigos 20, 21 

e 22 da Carta. Neles, se estabelece que a Assembleia deva se reunir em sessões anuais ou em 

sessões extraordinárias, quando necessário. A mesma pode ser convocada pelo Secretário-

Geral da ONU, pelo Conselho de Segurança ou através da maioria dos Estados-membros da 

ONU, sendo o presidente da Assembleia eleito por cada sessão e de acordo com o seu 

regulamento (ORGANIZAÇÂO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2001). 
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4 POSICIONAMENTO DOS PRINCIPAIS ATORES 

 

Apesar de todas as delegações serem de extrema importância para o andamento do 

comitê, alguns atores são de maior relevância para o tema. Seja porque é um país que possui 

grande atuação na questão do terrorismo ou porque é um organismo ou Estado que têm grande 

divulgação na mídia quando se trata de terrorismo. É importante ressaltar, no entanto, que 

todas as delegações merecem atenção e contribuem para a diversidade de opiniões sobre o 

tema, o que leva a um enriquecimento do debate.  

 

4.1 Estados Unidos 

 

A legislação contra terrorista dos Estados Unidos começou desde a década de 70 com 

a Guerra Fria. Porém, com os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, o país modificou 

radicalmente sua estratégia que passou de “reativa” para “preventiva”. Assim, no governo de 

Bush, houve uma grande presença de tropas americanas no Afeganistão e também no Iraque, 

como parte de uma campanha de “guerra ao terror”. Além de ter como principais alvos as 

organizações terroristas, as ações estadunidenses também focam em governos que dão apoio à 

esses grupos, assim como nos dois países já mencionados. (ROBILLARD, s/d). Já no que 

tange a liberdade de expressão, este é um direito fundamental da sociedade garantido pela 

primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, assim como a liberdade de imprensa. 

 Em relação ao Estado Islâmico, os Estados Unidos formaram uma coalizão com 

potências ocidentais e regionais desde agosto de 2014 e a sua força aérea liderou alguns 

ataques contra alvos do EI. Além disso, o país proveu armas e treinamento para grupos sírios 

“moderados” e, forças especiais americanas lutam lado a lado com forças anti Estado Islâmico 

na Síria e no Iraque. Em outubro de 2015, o Secretário de Defesa Ashton Carter deu sinais de 

uma possível mudança na campanha estadunidense contra o EI, dizendo aos jornalistas que as 

forças dos Estados Unidos estavam preparadas para iniciar uma ação direta. (BBC, 2015). 

O Diretor de Inteligência Nacional, James R. Clapper se refere ao Estado Islâmico 

como “a ameaça terrorista preeminente por causa de seu Califado autoproclamado na Síria e 

Iraque, seus afiliados e afiliados emergentes em outros países, e sua crescente capacidade de 

direcionar e inspirar ataques contra uma ampla gama de alvos em todo o mundo”. (tradução 
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minha
14

). Ele também observa que o EI continuará ganhando novos adeptos e jovens dado o 

recrutamento pelas mídias sociais, criptografia e tecnologias virtuais. (ROBILLARD, s/d). 

 

4.2 Rússia 

 

Embora a constituição russa preveja a liberdade de expressão e de imprensa, políticos 

e autoridades do governo frequentemente usam o sistema de tribunais politizados e corruptos 

do país para perseguir os poucos jornalistas que ousam expor os abusos cometidos pelas 

autoridades. A lei russa contém uma ampla definição de extremismo que os funcionários 

invocam para silenciar os críticos do governo, incluindo jornalistas. A aplicação desta e de 

outras disposições legais restritivas incentivou a autocensura. Um exemplo disso aconteceu 

em 2014, em que um civil russo foi julgado culpado por difamar um vereador de Moscou no 

Twitter e teve que pagar uma multa de 8.400 dólares, mesmo negando ter postado o tweet. 

(FREEDOM HOUSE, 2015). 

A Rússia assumiu uma posição única entre os países. Ao contrário das nações 

ocidentais, absteve-se de usar a força direta contra o Estado Islâmico ou seus aliados no 

Iraque e na Síria. Ao mesmo tempo, forneceu apoio tangível ao regime de Assad na Síria, que 

esses jihadistas consideram seu principal adversário. Moscou também forneceu armas para o 

governo dominado pelos xiitas no Iraque, a fim de deter os avanços dos jihadistas nas partes 

centrais do país. Além disso, a participação de centenas - possivelmente milhares - de 

cidadãos russos na guerra civil síria trouxe o conflito do remoto Oriente Médio para mais 

perto do seu país. (SOULEIMANOV. PETRTYLOVA, 2017). Além disso, a Rússia é um dos 

países que mais que mais envia combatentes para o Estado Islâmico. Cerca de 3500 pessoas 

migraram para o EI até agosto de 2017. (THE SOUFAN GROUP, 2017). 

 

4.3 Arábia Saudita 

 

Em 2011, quando as revoltas em todo o Oriente Médio e Norte da África ganharam 

força, a monarquia emitiu um decreto proibindo a divulgação de notícias que contradizem a 

Sharia (lei islâmica), enfraquecem a segurança nacional, promovem interesses estrangeiros ou 

                                                           
14

 The preeminent terrorist threat because of its self-described caliphate in Syria and Iraq, its branches and 

emerging branches in other countries, and its increasing ability to direct and inspire attacks against a wide range 

of targets around the world. 
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difamam os líderes religiosos. O decreto emendou vários artigos da lei de imprensa de 2003, 

permitindo que as autoridades imponham proibições profissionais a jornalistas e cobrar 

multas de até 500.000 riais (US$ 133.000) por violações da lei. Como é possível notar, a 

Arábia Saudita tem um dos ambientes de mídia mais repressivos do mundo. As autoridades 

reforçaram seus esforços para controlar notícias e informações em 2014 com a aprovação da 

ampla legislação antiterrorista e outras prisões de críticos do regime. Assim, no mesmo ano, 

vários militantes foram presos por causa de seus comentários feitos no Twitter. (FREEDOM 

HOUSE, 2015). 

A Arábia Saudita, potência regional islâmica da vertente sunita, faz parte da coalizão 

dos Estados Unidos contra o Estado Islâmico. Além disso, concordou com o pedido 

estadunidense de providenciar uma base para treinar as forças rebeldes moderadas da síria. O 

Reino da Arábia Saudita apoia grandemente estes rebeldes, incluindo ainda grupos 

muçulmanos extremistas, mas rejeitou que apoia o EI diretamente. Apesar disso, muitos de 

seus nacionais doam dinheiro para o grupo e cerca de 3000 homens se mudaram para a Síria 

para lutar com o                                       grupo terrorista. (BBC, 2015; THE SOUFAN 

GROUP, 2017). 

 

4.4 Iraque 

 

 Após a invasão dos Estados Unidos no país em 2003, foi implantada no Iraque uma 

unidade de combate ao terrorismo: as Forças de Operações Especiais do Iraque (ISOF). Em 

2006, uma hierarquia formal foi criada com um Serviço de Contraterrorismo que teve controle 

operacional dos batalhões das ISOF. Em 2016, com a expansão da mão-de-obra os serviços de 

contraterrorismo tiveram que ser reforçados com quase 2 mil funcionários. (BURKE, 2017).  

A constituição do Iraque protege a liberdade de expressão, mas leis vagas e 

redundantes governam a mídia. O Iraque não possui legislação nacional que garanta o acesso 

a informações do governo, e os jornalistas lutam para obter documentos oficiais na prática. 

Quando o grupo militante do Estado Islâmico (EI) assumiu o controle no noroeste do Iraque, 

incluindo a cidade de Mossul, o governo central em Bagdá e o Governo Regional do 

Curdistão instituíram blecautes midiáticos nas áreas atacadas. (FREEDOM HOUSE, 2015). 

O antigo governo xiita marginalizou a comunidade sunita do Iraque, criando condições 

que ajudaram o grupo extremista Estado Islâmico a ter destaque. Quando o EI invadiu 

Mossul, em junho de 2014, o presidente Maliki pediu aos Estados Unidos que organizasse 
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ataques aéreos em tal cidade. Em setembro do mesmo ano, Maliki foi afastado e um novo 

governo iraquiano foi formado e os Estados Unidos forneceu assistência para os militares e 

combatentes sunitas que estivessem dispostos a lutar contra o Estado Islâmico. (BBC, 2015). 

O Estado Islâmico controlava cerca de um terço do país e o Iraque sempre foi lutou 

declaradamente contra o grupo sunita. (HARRISON, 2017). 

 

4.5 Síria 

 

O artigo 38 da constituição síria prevê liberdades de expressão e de imprensa, 

enquanto uma lei de mídia de 2011 proíbe o “monopólio da mídia”, garante o “direito de 

acessar informações sobre assuntos públicos” e proíbe “a prisão, questionamento, ou busca de 

jornalistas ”. Na prática, no entanto, essas proteções são inexistentes em áreas controladas 

pelo governo. A lei de mídia impede que os editores publiquem conteúdo que afete a “unidade 

nacional e a segurança nacional” ou incite conflitos sectários ou “crimes de ódio”, e proíbe a 

publicação de qualquer informação sobre as forças armadas. Eles prendem editores-chefes, 

jornalistas e porta-voz responsáveis por violações e prescrevem multas de até 1 milhão de 

libras sírias (US $ 6.600). (FREEDOM HOUSE, 2015). 

Desde o início da revolta contra o seu governo em março de 2011, o Presidente Bashar 

al-Assad tem constantemente avisado da ameaça dos extremistas muçulmanos para a Síria e 

região. Na Assembleia Geral das Nações Unidas, a Síria anunciou o seu apoio na luta global 

contra o Estado Islâmico e seus militantes e advertiu os severos perigos que os jihadistas 

impõem. No entanto, a Síria acredita que ataques aéreos podem violar a soberania do país. O 

país encontra na Rússia um grande aliado que, igualmente, quer combater o EI e, ao mesmo 

tempo, preservar o governo de Assad. (RT, 2014). 

Apesar disso, o regime do presidente Bashar al-Assad sempre teve relações 

pragmáticas com o Estado Islâmico e nunca lutou contra o grupo diretamente. No início da 

expansão do grupo o governo comprou combustível nas instalações de petróleo controladas 

pelo EI e manteve esta relação durante todo o conflito. Além disso, o EI fornece alimentos 

para Damasco, capital do país, e cobra taxas sobre cada caminhão de comida e dá recibos com 

a logo do grupo. (BAKER, 2015). 
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5 QUESTÕES RELEVANTES PARA DISCUSSÃO 

 

O guia de estudos é uma ferramenta essencial de aprendizado, aprofundamento e 

entendimento do tema que será discutido no comitê. Dessa forma, levando em consideração o 

exposto neste guia, são colocadas questões relevantes para a reflexão dos delegados. Tais 

questões são importantes para guiar nas pesquisas e auxiliar na posição atual dos países 

representados, corroborando, então, para debates mais frutíferos e coerentes. 

• A mídia tem um papel relevante no aumento do número de ataques terroristas? Como 

ela deve lidar com estes ataques? 

• Até que ponto os Estados tem controle sobre os seus meios de comunicação? É 

possível limitar, restringir ou controlar o uso das redes sociais? 

 • Em que medida a liberdade de expressão, tão prezada pela mídia, deve ser mantida 

em momentos de crise internacional? 

 • No contexto em que a mídia ajuda no aumento do terror, como os Estados, a ONU e 

as redes de notícias podem trabalhar juntos para diminuir a frequência dos atentados e 

combater o terrorismo? 

• Como impedir o recrutamento do Estado Islâmico em redes sociais? 
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