
No início do mês passado, al-Sha-
baab, grupo radical da Somália
ligado à rede terrorista Al Qaeda,
publicou uma mensagem crítica
em sua nova conta no Twitter:
“A liberdade de expressão é ape-
nas uma retórica sem significa-
do. Vida longa, @HSMPress! Vo-
cê pode ter acabado, mas o seu
legado permanece”.

No final de janeiro, a rede so-
cial suspendeu a antiga conta do
al-Shabaab, que tinha mais de 20
mil seguidores, após o grupo
twittar fotos de um francês exe-
cutado e um vídeo no qual amea-
çava matar reféns quenianos.

Dias depois, no entanto, o gru-
po criou uma nova conta – um
padrão que tem se tornado cada
vez mais recorrente. Um caso si-
milar aconteceu em dezembro
no Paquistão. O Facebook remo-
veu a conta do grupo Umar Me-
dia, ligado ao Taleban. Duas se-
manas depois, uma nova conta
apareceu com o mesmo nome.

“O caso do al-Shabaab destaca
as dificuldades para policiar essa
prática, já que é tão fácil criar con-
tas novas”, aponta Aaron Zelin,
especialista que recentemente
lançou o estudo “The State of
Global Jihad Online” (O estado
da Jihad global online). A pesqui-
sa aborda o uso da internet por
grupos que têm como valor a
“guerra santa”, genericamente
considerada terrorismo, mas
que pode ou não ter luta armada.

A discussão polariza governos
que desejam que os provedores
de conteúdo excluam esses gru-
pos de suas plataformas e ativis-
tas que exigem mais transparên-
cia em relação aos critérios utili-
zados por essas redes sociais pa-
ra a suspensão de contas.

#Jihad. De acordo com a pes-
quisa de Zelin, o modo como gru-
pos jihadistas usam a internet
tem mudado. A passagem para
os anos 2000 foi marcada pela
popularização de fóruns de dis-
cussão – antes a informação fica-
va centralizada em sites.

No entanto, apesar de ainda se-
rema plataforma dominante nes-
te meio hoje, os fóruns, muitas
vezes restritos, vêm gradativa-
mente dando lugar às mídias so-
ciais para disseminar suas ideias
– sobretudo o Facebook e o Twit-
ter. Nelas, os membros compar-
tilham notícias, artigos, fotos e
vídeos refentes à sua causa.

O Twitter tem se mostrado o
mais popular entre as mídias so-
ciais escolhidas por ser uma fer-
ramenta útil para divulgar even-
tos em progresso. Além disso,
oferece a possibilidade do uso de
hashtags, como a #JihadDispat-
ches, usada pelo grupo al-Sha-
baab, para expandir sua audiên-
cia entre usuários do site.

Há porém um grande fator li-
mitante: a língua. O idioma é
uma barreira não apenas para o
estudo de fóruns e contas jihadis-
tas, mas para a análise de conteú-
do por parte das plataformas. Al-

Shabaab, por exemplo, tinha con-
tas em três línguas: “A questão é:
eles suspenderam a conta em in-
glês; não a em árabe ou em soma-
li, mesmo que todas tenham dito
as mesmas coisas”, diz Zelin.

Uma semana após a suspen-
são da conta do al-Shabaab, Sa-
rah Kendzior, antropóloga que
pesquisa Estados autoritários e
escreve para a publicação Al Ja-
zeera, twittou em inglês sobre a
Islamic Jihad Union, um outro
grupo radical. Originário do Uz-
bequistão, o grupo twittava ape-
nas em uzbeque e estava na rede
social há mais de um mês.

“Não havia ameaças ou ima-
gens nos tweets; mas, cinco mi-
nutos depois do meu tweet, a
conta deles foi suspensa”, disse.
Uma hora depois, o grupo criou
uma segunda conta, e Sarah twit-
tou sobre ela novamente – mais
uma vez, a conta foi suspensa.

Procurado pela antropóloga,
o Twitter afirmou que “não co-
menta casos individuais por
questões de privacidade e segu-
rança”. A empresa também disse
ao Link que não fala sobre o caso.

Para Sarah, a rede social não
tem se mostrado transparente

quanto aos seus critérios, uma
vez que suspende alguns grupos
e outros não. As contas no Twit-
ter do Taleban e do Hezbollah,
por exemplo, se mantêm ativas,
assim como o grupo sírio Jabhat
al-Nusra, ligado à Al Qaeda e que
tem mais de 37 mil seguidores.

“Creio que as suspensões po-
dem ser positivas em alguns ca-
sos, mas mantê-las também é im-
portante para rastrear esses gru-
pos, entender o que pensam, ver
o que estão dizendo”, diz Zelin.

Para Jillian York, da organiza-
ção Eletronic Frontier Founda-
tion, as empresas só deveriam re-
mover conteúdo mediante pedi-
do judicial, para não ficarem re-
féns de suas próprias interpreta-
ções. “Nossa visão é que a me-
lhor resposta a um discurso é
mais discurso, não censura.”

Sarah Kendzior aponta a ne-
cessidade de políticas mais cla-
ras nas redes sociais. “Como é
importante para discursos con-
troversos, a rede social deve ser
o mais transparente possível e
justificar as suspensões, uma
vez que o terrorismo é um assun-
to de segurança pública e, por-
tanto, de debate público.”
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Desde o ano passado, o governo dos Es-
tados Unidos tem feito uma campanha
para alertar para o crescente problema
de ataques online e a ameaça que eles
representam não apenas à segurança do
país, mas também para o funcionamen-
to de serviços essenciais, como distri-
buição de energia, água e gás. A Casa
Branca se preocupa que, com um ata-
que online, seria possível interromper o
fornecimento deste tipo de serviço e
provocar uma situação de caos que po-
deria levar meses para ser resolvida.

O alerta tem sido repetido por autori-
dades do país (tanto que o tema foi capa
do Link em outubro do ano passado).
Semana passada, foi a vez do diretor na-
cional de inteligência, James Clapper,
falar sobre a vulnerabilidade dos siste-

mas digitais norte-americanos. “Essa
capacidade (dos hackers) coloca todos
os setores dos EUA em risco – do gover-
no e redes privadas até infraestruturas
essenciais”, afirmou, citado pelo Wall
Street Journal.

Ainda parece que estamos longe de
viver um drama digital tão grave, mas
em 2013 já houve uma série de ataques
que mostram que as consequências po-
dem ser drásticas também para as em-
presas de internet e seus usuários.

Em fevereiro, por exemplo, empresas
como Apple, Microsoft e Facebook di-
vulgaram ter sido alvo de invasores digi-
tais. Jornais como Washington Post e
The New York Times também sofreram
com ataques que se assemelham a cibe-
respionagem. Em outro caso, o Twitter

disse que as contas de cerca de 250 mil
usuários foram comprometidas numa
invasão em que hackers tiveram acesso
aos nomes das pessoas, seus endereços

de e-mails e versões codificadas de suas
senhas.

Mais recentemente, o Evernote tam-
bém divulgou que hackers consegui-
ram acessar informações dos usuários
(também e-mails e senhas criptografa-
das), que utilizam o serviço para arma-

zenar online e sincronizar documen-
tos, lembretes, fotografias e notas. O
resultado: os 50 milhões de usuários
tiveram de reconfigurar suas senhas. O
Evernote também planeja adotar um
segundo mecanismo de verificação de
identidade.

Na semana passada, mais um caso
chamou a atenção. O Serviço Secreto
dos EUA passou a investigar como as
informações pessoais de personalida-
des como a primeira-dama Michelle
Obama, o vice-presidente Joe Biden, a
ex-secretária de Estado Hillary Clin-
ton, o ator Ashton Kutcher e os músi-
cos Jay-Z e Beyoncé, entre outros, fo-
ram parar em um site aparentemente
hospedado na ex-União Soviética.

O número de militares do centro de
defesa cibernética dos EUA (US Cyber
Command) deve crescer de 900 para 4
mil nos próximos anos. A União Euro-
peia, a China (frequentemente citada
como origem dos ataques) e o Brasil
têm investido na melhoria de um siste-
ma de defesa digital para evitar um efei-
to desastroso na infraestrutura nacio-
nal. Mas os casos recentes mostram que
os usuários comuns têm sido os mais
afetados por ataques do tipo. Afinal, são

empresas privadas, e não os governos,
que controlam a maioria dos serviços
online que utlizamos.

Como no caso do Evernote, há um
risco cada vez maior de perdermos nos-
sos documentos e arquivos digitais ar-
mazenados nestes serviços. Só o Goo-
gle, por exemplo, é dono de uma série
de ferramentas que guardam nossos da-
dos. Mas outras empresas, como Face-
book e Apple, também armazenam cada
vez mais informações sobre nós, o que
leva o risco disseminado e descontrola-
do de os usuários terem arquivos e da-
dos violados.

Aumentar a segurança sempre foi um
desafio para as empresas de internet,
mas a responsabilidade delas sobre os
dados das pessoas aumenta à medida
que cresce a quantidade de usuários. Se-
ria importante também que os países se
preocupassem, além de proteger sua in-
fraestrutura de serviços essenciais, em
pressionar as empresas de internet para
garantir que o o meio digital e os cida-
dãos também fiquem protegidos.

Empresase usuários sãoos
maisameaçados por ataques
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Por que o grupo al-Shabaab
teve sua conta suspensa?
É difícil dizer, já que o Twitter
não fez a mesma coisa com gru-
pos como Talibã e Hezbollah.
Pode ter sido pela ameaça de
violência de um modo direto e
específico, ou pelo fato do gru-
po aparecer na ‘Lista de Terro-
ristas Globais Especialmente
Designados’.

Após a suspensão, o tom dos
tweets ou posts costuma mu-
dar em uma nova conta?
Os tweets da Islamic Jihad

Union foram similares em tom e
conteúdo, todos em uzbeque e
com links para artigos no site do
grupo. A maioria era sobre atroci-
dades cometidas contra muçulma-
nos pelo mundo, como Irã e Síria.
Nenhum tweet encorajava violên-
cia; o site, por vezes, sim.

Qual é a responsabilidade dos
provedores de conteúdo?
É um desafio rodar uma platafor-
ma online usada por pessoas de
diferentes países com leis diferen-
tes a respeito de liberdade de ex-
pressão. Mas, independentemente
da plataforma, uma empresa tem
a obrigação de ser transparente a
respeito de suas resoluções, para
que não haja abusos.

Qual é o limite entre liberda-
de de expressão e ameaça?
Quando um grupo que é violen-
to offline não se comporta da
mesma forma online, é mais
difícil – a IJU se enquadra nes-
sa categoria. Sou mais favorá-
vel a manter as contas, sobretu-
do porque as plataformas ain-
da não se provaram como um
meio eficaz para angariar apoio
a grupos terroristas. O conteú-
do dessas contas pode ofere-
cer informações valiosas aos
que buscam estratégias para
combater o terrorismo. Precisa-
mos entender quais são as dire-
trizes de cada plataforma para
podermos discuti-las e, se ne-
cessário, desafiá-las.
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● Com o aumento do uso da web por grupos extremistas,
Twitter e Facebook têm de se posicionar sobre o que é postado

Soldado que-
niano servin-
do na Somália
se depara com
a bandeira do
grupo radical
al-Shabaab
em aeroporto
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 mar. 2012, Link, p. L5.




