
Ataques individuais mostram que o terrorismo mudou? 

Beatriz Olivon 

 

Ataques que ocorreram em Londres e Boston foram realizados, aparentemente, sem ligação 

com grandes grupos 

 

Em discurso realizado ontem, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou que 

nem ele nem nenhum presidente pode prometer a derrota total do terror, mas o que pode e 

deve ser feito é desmantelar as redes que representam perigo. Em um mundo sem Osama bin 

Laden, não ocorreram mais ataques de larga escala nos EUA, mas em pouco mais de um mês, 

dois ataques isolados – um nos EUA e outro na Inglaterra (que ainda está sob investigação, 

mas com o terrorismo como principal hipótese)- mostram o que pode ser uma nova face do 

terrorismo: as ações individuais. 

 

O presidente americano acredita que, hoje, as operações da Al Qaeda e de outros grupos 

passam mais tempo pensando em sua segurança do que em ataques. De fato, desde o 11 de 

setembro, o grupo não realizou, diretamente, nenhum ataque no EUA. A Al Qaeda e outras 

grandes organizações sofreram muita pressão e estão desmanteladas, segundo Heni Ozi 

Cukier, cientista político e professor do curso de relações internacionais da ESPM. 

 

“Na estratégia militar, dizemos que se você for grande demais, você provoca seu rival para 

anular o que você fez. A Al Qaeda foi muito bem sucedida e isso limitou seu campo de ação. É 

natural que ela busque outras formas de penetrar nessa barreira”, afirmou. Mesmo sem a Al 

Qaeda, a ideologia é mantida viva e a ideia principal do terrorismo – colocar medo - também. 

“É como se a Al Qaeda estivesse se adaptando ao mercado”, disse Cukier. 

 

No discurso, Obama classificou os extremistas de dentro do país como o “futuro do 

terrorismo”, junto com as afiliadas da Al Qaeda e as ameaças a diplomatas e a negócios fora 

do país. A ameaça não é nova. Atos de terroristas sem vínculo com grandes organizações já 

ocorreram antes, como o atentado de Oklahoma City, que deixou 168 mortos nos Estados 

Unidos em 1955. 

 

“Essa categoria de terrorismo, ‘lobo solitário’, sempre existiu, talvez não na intensidade de 

agora e com a sensibilidade que o terrorismo tem hoje”, afirmou Cukier. O que está mudando 

é a agilidade no acesso a informações. Qualquer pessoa com uma conexão de internet pode 

propagar suas ideias ou vídeos de violência na rede como, efetivamente, acontece. 

 

“A tecnologia e a internet aumentaram a frequência (do terrorismo interno) e, em alguns 

casos, sua letalidade. Hoje uma pessoa pode consumir propaganda de ódio, comprometer-se 

com uma agenda violenta, e aprender como matar sem sair de casa”, disse Obama em seu 

discurso. 

 

Após o ataque de Boston, foi traçada uma relação entre Tamerlan Tsarnaev (um dos autores) 

e a revista online Inspire, criada pela Al Qaeda. Seu irmão, Dzhokhar Tsarnaev, teria afirmado, 

após ser capturado, que as instruções para construir a bomba utilizada no ataque vieram da 

revista. Em 2010, a Inspire publicou um artigo com o título “Faça uma bomba na cozinha da 

sua mãe”. Além da revista, há vídeos considerados inspirações para os atos, como os do 

radical Anwar al-Awlaki e alguns de treinamentos. 

 

A divulgação desse tipo de “conhecimento” não é novidade. Receitas de bombas caseiras já 

eram compartilhadas nos anos 70 por meio do Anarchist Cookbook (Livro de receitas do 

anarquista), por exemplo, mas o alcance era bem menor. “Não é muito diferente (o uso de 

vídeos) do Anarchist Book, só a época. No livro, era um pedaço de papel que tinha que ser 

passado de pessoa para pessoa. Hoje é online, espalha-se mais rápido e para uma audiência 

maior”, disse Vidino Lorenzo, pesquisador senior do Center for Security Studies da 

Universidade de Zurique. E o “conhecimento” realmente se espalha, há vídeos feitos por 

gangues mexicanas que são idênticos aos da Al Qaeda, segundo Lorenzo. 
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Se, no passado, os grupos se comunicavam por telefones e outros canais, nas ações solitárias, 

não há a mesma necessidade de planejamento ou de obtenção de armas potentes. “Quando se 

olha o ataque em Boston, qualquer um poderia fazer”, disse Anthony Skinner, diretor na 

Maplecroft, que publica um índice de risco de terrorismo. Nesse contexto, os serviços de 

segurança terão que achar novas formas de monitorar as pessoas. O que pode, e 

provavelmente esta sendo feito, na opinião do diretor, é monitorar quem faz o download da 

revista, por exemplo – mas isso não impede o surgimento de novos vídeos ou grupos em redes 

sociais.  

 

“É tipo um jogo de gato e rato, não dá para ganhar completamente, mas pode-se lutar para 

deixar menos acessível”, afirmou Lorenzo. E muitas publicações nem são feitas pelos grandes 

grupos terroristas. “Em muitos casos, são adolescentes que nunca foram para o Afeganistão, 

crianças de subúrbios dos Estados Unidos e da Europa que tem acesso a essa ideologia, 

juntam com manuais e é efetivo”, disse Lorenzo. 

 

Contraterrorismo 

 

Há diversas definições para o terrorismo. No geral, elas indicam que esse tipo de ação tem 

como objetivo aterrorizar e afetar o modo de vida das pessoas. São atos que não fazem 

distinção entre civis e militares e não tem interesses econômicos, mas sim políticos. “Esses 

atos (em Boston e Londres) geram preocupação porque é muito difícil para as inteligências 

pegarem esse tipo de ataque antes de acontecer, e fazer o ataque é muito fácil”, disse 

Skinner. 

 

Ainda em seu discurso, Obama afirmou que a melhor forma de prevenir atos violentos 

extremistas inspirados por jihadistas é trabalhar com a comunidade muçulmana dos Estados 

Unidos para identificar sinais de radicalização – mas a dificuldade estaria no conflito entre 

vigiar os cidadãos e garantir sua liberdade de expressão. 

 

O monitoramento das pessoas é muito difícil, segundo os especialistas em terrorismo. São 

necessárias entre 12 e 15 pessoas para monitorar uma, segundo Lorenzo. Além disso, há a 

questão legal. “Até cinco minutos antes de matar o soldado (em Londres), a pessoa estava 

dentro da lei. Não é ilegal ser radical”, disse. Para Lorenzo, a solução para os governos seria 

tornar essa ideologia menos acessível – e tentar trabalhar com gigantes da internet, como o 

Google e o Youtube, para isso – o que muitas vezes pode esbarrar em leis de liberdade de 

expressão. 

 

Em discurso após o ataque realizado nessa semana, em Londres, o primeiro-ministro britânico, 

David Cameron, afirmou que uma das melhores maneiras de combater o terrorismo é seguir 

com a vida normal e que é isso que deveria ser feito. 

 

Para Cukier, a única forma de absorver esse tipo de choque são medidas preventivas e a única 

resposta efetiva seria os países desenvolverem sua capacidade de resiliência, a sociedade 

absorver o choque e não ficar aterrorizada, voltar à vida normal o mais rápido possível. 

“Porque você não tem como evitar que isso vá acontecer”, afirmou. 

 

Fonte: Exame.com [Portal]. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/ataques-individuais-mostram-que-o-

terrorismo-mudou>. Acesso em: 27 maio 2013.  
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