
Após atentado em Boston, EUA precisam de novas formas para combater terrorismo, 

dizem especialistas 

Marcella Franco 

 

Tragédia em maratona mostrou que extremismo islâmico e antiamericanismo também se 

produzem em casa 

  

 
Obama teria sido "ingênuo" ao listar suas promessas de campanha 

Reprodução/Reuters 

 

Quase duas semanas após o atentado em Boston, os EUA agora lidam com as consequências 

da maior tragédia em seu território desde os ataques de 11 de setembro de 2001. Segundo 

especialistas ouvidos pelo R7, as explosões em Boston mostram que, apesar dos esforços do 

governo Barack Obama em melhorar a imagem externa do país, o ódio aos norte-americanos 

continua alimentando atos terroristas contra a nação. E, no caso de Boston, com um 

ingrediente perigoso: o extremismo islâmico e o antiamericanismo foram concebidos dentro de 

casa.   

 

Os irmãos Tamerlan e Dzhokhar Tsarnaev, apontados pelo FBI (polícia federal americana) 

como principais suspeitos pelos ataques do último dia 15, já viviam no país há mais de uma 

década. Segundo os oficiais, Dzhokhar, que foi capturado vivo, disse em depoimento que as 

guerras no Afeganistão e no Iraque teriam motivado o atentado.   

 

Herdados do antecessor George W. Bush, os conflitos nos dois países do Oriente Médio foram 

fundamentais na eleição de Obama em 2008. Encerrar essas duas guerras e trazer as tropas 

para casa eram algumas das principais promessas de campanha do democrata na ocasião.    

 

A chamada "guerra ao terror" — que caçou suspeitos de terrorismo pelo mundo se utilizando 

da tortura como técnica de interrogatório — se tornou uma das heranças de Bush para seu 

sucessor. Ao assumir o cargo, em janeiro de 2009, Obama se viu diante da expectativa 

internacional de que reavaliaria e conferiria aos EUA uma maior credibilidade na questão dos 

direitos humanos. Um dos objetivos dessa estratégia era também o de reduzir o sentimento 

antiamericano, o que poderia aplacar novas tentativas terroristas. 

 

De lá para cá, no entanto, pouco foi feito em relação ao que prometeu aos eleitores — e ao 

mundo. O fechamento da prisão de Guantánamo, por exemplo, umas das principais promessas 

de campanha, não foi cumprida. A penitenciária, que mantém presos dezenas de suspeitos de 

terrorismo que aguardam por julgamento, é fonte de diversas denúncias de violações aos 

direitos humanos.   
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Além disso, a retirada das tropas de Iraque e Afeganistão, outro grande objetivo do presidente 

democrata, só ocorreu após uma década de combates e com um saldo de milhares de civis 

mortos. Para piorar, ambos os países já deixaram claro que estão mal preparados para manter 

a segurança interna.   

 

Para o especialista em segurança internacional Heni Ozi Cukier, professor de relações 

internacionais da ESPM, Obama entendia que, mudando a figura no comando dos EUA, a 

resposta dos outros países também mudaria.    

 

— Ele realmente acreditava naquilo tudo [nas mudanças], e acreditava especialmente que os 

outros países se comportavam daquela maneira porque era o Bush quem estava no poder. Mas 

ele viu que os países vão se comportar esteja quem estiver no comando: ele, Bush ou Gandhi.  

 

De acordo com o cientista político Pedro Costa Júnior, professor de relações internacionais das 

Faculdades Rio Branco, a ambição de Obama era "fazer história".   

 

— Obama realmente acreditava que poderia ser um presidente que deixaria um legado aos 

EUA, que poderia fazer mais que um grande governo.   

 

É difícil avaliar o quanto o antiamericanismo de fato influenciou os irmãos Tsarnaev. A 

verdade, no entanto, é que após mais de uma década sem ataques terroristas, a história se 

repetiu como tragédia no último dia 15 de abril, quando as duas bombas explodiram na linha 

de chegada da Maratona de Boston, matando três pessoas e ferindo outras 280.   

 

E para que essa história não seja escrita novamente, Costa Júnior ressalta que o país deve 

resgatar seus valores e alinhar o discurso à prática, como prometia Obama quando era apenas 

um candidato à Casa Branca.     

 

— Os EUA precisam se transformar em uma hegemonia coerente e alinhar seu discurso à 

prática dos direitos humanos, sob o risco de perderem a legitimidade internacional.   

 

A tarefa, no entanto, não é fácil. Segundo Cukier, "é descabível que o Ocidente tenha que 

combater um inimigo que não segue ética nenhuma, enquanto ele [o Ocidente] segue".    

 

— Esse grupo de pessoas não se encaixa em combatentes. Que tipo de leis e direitos eles têm? 

Não se sabe, já que não cumprem com suas obrigações, nem com as leis da guerra. Eles não 

seguem uma ética.   

 

Essa missão se dificulta ainda mais com a "espetacularização" do terrorismo, de acordo com os 

especialistas, como aconteceu no caso de Boston, o que prejudica a imagem dos EUA e 

dificulta o trabalho de reduzir o antiamericanismo pelo mundo.   

 

"Mais do que nunca, a sociedade americana tem que desenvolver a capacidade de resiliência, 

tem que ser capaz de voltar ao estado inicial depois de um ataque", diz Cukier.   

 

— Os EUA agora têm que valorizar os atos heróicos e combater a ideologia terrorista 

extremista. O maior desafio é transformar a cultura fanática que alimenta esses lobos 

solitários. 

 

Fonte: R7 [Portal]. Disponível em: 

<http://noticias.r7.com/internacional/apos-atentado-em-boston-eua-precisam-de-

novas-formas-para-combater-terrorismo-dizem-especialistas-27042013>. Acesso 

em: 29 abr. 2013. 
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