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Resumo 

 

 

 

 

 

 

Rabello, Aline Louro de Souza e Silva; Herz, Mônica. O conceito de 

terrorismo nos jornais americanos: uma análise de textos do New York 
Times e do Washington Post, logo após os atentados de 11 de setembro. 
Rio de Janeiro, 2007. 171p. Dissertação de Mestrado - Departamento de 
Relações Internacionais, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

O objetivo da dissertação é analisar o conceito de terrorismo presente em 

reportagens de dois dos principais jornais americanos – The New York Times e 

The Washington Post - no período entre os ataques de 11 de setembro de 2001 e o 

início da guerra ao governo Talibã, no Afeganistão. Os parâmetros da análise 

foram propostos a partir de dois importantes debates acadêmicos relacionados ao 

conceito de terrorismo. Trata-se do debate sobre a questão da legitimidade do uso 

da violência para fins políticos e do debate sobre a existência de um “novo 

terrorismo” no mundo contemporâneo. A proposta da dissertação foi avaliar quais 

respostas a alguns dos principais questionamentos dos debates acadêmicos podem 

ser encontradas no conteúdo dos jornais americanos, nos dias seguintes aos 

maiores atentados da história. 
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The New York Times; The Washington Post. 
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Abstract 

 

 

 

 

 

Rabello, Aline Louro de Souza e Silva; Herz, Mônica. The concept of 

terrorism in American newspapers: an analysis of The New York 

Time’s and The Washington Post’s articles in the aftermath of 
September 11. Rio de Janeiro, 2007. 171p. MSc. Dissertation - 
Departamento de Relações Internacionais, Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro. 

This dissertation seeks to analyze the concept of terrorism that can be found 

in the news articles from two main American newspapers – The New York Times 

and The Washington Post – in the period between the attacks of september 11 and 

the war against the Taliban government in Afghanistan. As parameters to the 

analysis, we used questions raised from two main academic debates related to the 

concept of terrorism. That refers to the debate about legitimacy and the use of 

political violence and to the debate about the existence of a “new terrorism” in the 

contemporary world. Our proposal was to disclose some of the answers to this 

academic questions that can be found in the content of the articles, in the 

aftermath of the greatest terrorist attacks in history.  
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