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bdisalan Hussein Al i era um 
dedicado estudante de quími
ca na Universidade de Minne

sota. Faisal Shahzad tinha uma pacata 
vida como analista contábil de uma 
empresa em Connecticut. Nidal Ha-
san era um major do Exército conde
corado com a Medalha de Serviços à 
Guerra contra o Terror. Em comum, 
eles tinham três fatores: eram ameri
canos natos ou radicados no país; mu
çulmanos; e foram responsáveis por 
atos terroristas dentro ou fora dos Es
tados Unidos. Al i , Shahzad e Hasan são 
exemplos de um fenômeno que nem o 
governo nem a sociedade americana 
sabem ainda como enfrentar. Depois 
dos ataques de 11 de setembro de 2001, 
o terror criado em casa ("homegrown 
terror") deixou de ser exclusividade 
de extremistas de direita ou desequi
librados que planejavam e executavam 
seus ataques solitariamente. A guerra 
santa difundida pela al-Qaeda e outros 
grupos radicais inspira cidadãos ame
ricanos praticantes da fé muçulmana 
a se voltar contra o própr io país ou 
a engrossar a fileira dos jihadistas em 
outros fronts. 

O mais recente integrante dessa lista 
é Hussein Al i , de 22 anos. Sua família 
imigrou da Somália quando ele ainda 
era um bebê. Em novembro de 2008, 

Al i e outros dois colegas somali-ameri-
canos desapareceram. Só recentemente 
a família descobriu seu paradeiro. Al i 
voltara à Somália para se integrar ao 
grupo al-Shabab, braço da al-Qaeda no 
Chifre da África. Tornou-se homem-
bomba. No dia 29 de outubro, em Mo-
gadíscio, a capital somali, ele e outro 
homem detonaram explosivos presos 
ao corpo e mataram dez soldados da 
União Africana, que luta contra os 
militantes do al-Shabab. Num áudio 
divulgado pelo grupo na internet, a voz 
identificada como de Ali conclama ou
tros muçulmanos a seguir seu exemplo: 
"Não importa se você se torne um mé
dico ou um engenheiro. Hoje, o jihad é 
o que há de mais importante". 

O terror fomentado em solo ameri
cano preocupa muito menos as auto
ridades que os combates a extremistas 
no Afeganistão ou no Paquistão. Mas a 
repetição do fenômeno chama a aten
ção. Segundo um estudo feito por Brian 
Michael Jenkins, analista de segurança 
da consultoria Rand, houve 46 casos 
publicamente divulgados de terrorismo 
doméstico e recrutamento de militantes 
por grupos radicais islâmicos entre o 11 
de setembro e o fim de 2009. Ao todo, 
eles envolveram 125 pessoas - somente 
no último ano do levantamento foram 
13 ocorrências. A maioria dos casos, 
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afirma Jenkins, são "pequenas conspira
ções", como acusações de envolvimento 
com células terroristas por distribuição 
de material de propaganda jihadista 
pela internet. Mas é justamente desses 
atos "menores" que nascem as ações que 
causam grande estrago. Foi assim com 
Nidal Hasan, o até então exemplar ma
jor do Exército, nascido no Estado da 
Virgínia e filho de pais palestinos. Já nas 
Forças Armadas, ele trocava e-mails com 
Anwar al-Awlaki, um clérigo americano 
radicado no Iêmen. Awlaki era o maior 
divulgador da guerra santa em prol da 
al-Qaeda até ser morto por um míssil 
disparado de um drone (avião não t r i 
pulado) americano em setembro. Agen
tes do FBI, a polícia federal dos Estados 
Unidos, sabiam da comunicação entre 
Hasan e Awlaki. Não interrogaram Ha
san por não ver risco no conteúdo das 
mensagens compartilhadas. Em novem
bro de 2009, Hasan abriu fogo dentro da 
base de Fort Hood, no Texas, onde ser
via. Matou 13 militares e feriu 31. Outro 
inspirado por Awlaki foi Faisal Shahzad, 
o paquistanês naturalizado americano 
preso por ter tentado explodir uma van-
bomba no coração de Times Square, em 
Nova York, em maio de 2010 (leia o qua
dro na página 64). 

A maior dificuldade de lidar com 
os terroristas de casa é adaptar me
didas típicas de contraterrorismo a 
um estágio anterior, chamado pelas 
autoridades de contrarradicalização. 
A polícia não está diante de um com
batente armado, mas de alguém que 
muitas vezes leva uma vida comum. 
Apenas a partir de um determinado 
momento, sem motivo aparente, ele 
começa a ter atitudes incomuns. Ou
tro complicador é saber conciliar ações 
de vigilância numa comunidade sem 
despertar a desconfiança e a sensação 
de preconceito entre os monitorados. 
"É preciso adotar políticas de seguran
ça que não sejam invasivas, que não 
exijam revistas periódicas só porque 
alguém é muçulmano", afirma Hans 
Tarin, diretor do Conselho de Assun
tos Islâmicos em Washington, entidade 
que luta pela garantia de direitos civis 
aos muçulmanos. "A melhor maneira 
de evitar a radicalização é descartar 
medidas que possam causar mágoas • 
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na comunidade árabe e muçulmana." 
Estima-se que morem cerca de 3 mi
lhões de muçulmanos nos EUA. Le
vando em conta que pouco mais de 
100 se envolveram diretamente em 
ações terroristas, é fácil notar que a 
grande maioria não concorda com 
o extremismo. Isso torna ainda mais 
difícil dirigir o trabalho policial para 
quem realmente se deixa alimentar 
pelo ódio contra o próprio país. 

O caso do somali Hussein Al i é uma 
síntese de como os EUA estão longe 
de uma política satisfatória contra o 
terrorismo doméstico. Ele veio de uma 
comunidade de somalis que fugiram 
da guerra civil em seu país e se con
centraram em Minneapolis, no Estado 
de Minnesota. Embora há mais de 20 
anos na região, alguns fecham-se em 
guetos e, muitas vezes, acusam os na
tivos de atitudes islamofóbicas. Pouco 
antes de partir para o jihad na Somália, 

Ali foi acusado de roubar uma lancho
nete no campus onde estudava. A polí
cia descobriu que ele era inocente, mas 
seus amigos disseram que o episódio 
lhe causou um grande sentimento de 
perseguição. 

Os somalis de Minnesota já são 
considerados pelas autoridades ame
ricanas uma fonte de recrutamento do 
al-Shabab. O FBI estima que ao menos 
30 americanos tenham se integrado ao 
grupo, dos quais 20 saíram de M i n -

neapolis. Um deles, Shirwa Ahmed, 
explodiu a si mesmo no norte da So
mália em outubro de 2008, matando 
ao todo 29 pessoas. Em maio deste ano, 
Farah Mohamed Beledi foi morto por 
tropas da União Africana antes de po
der detonar seus explosivos perto de 
um posto policial em Mogadíscio. É 
possível que novos casos sejam regis
trados na região, envolvendo cidadãos 
americanos. Para muitos jihadistas, a 
luta começa na internet, onde há mate
rial farto para fazer ressonância a suas 
frustrações e canalizá-las para atos de 
violência. A reação das autoridades 
envolve ações no mundo virtual, por 
meio do controle das comunicações de 
suspeitos. Mas é nas ruas de cidades 
americanas que o ressentimento e as 
ideias radicais se encontram. A com
binação pode ser trágica. 
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Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 703,  p. 62-64, 7 nov. 2011.




