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Estudar o terrorismo, como uma manifestação de coacção, utilizada em
permanência, de forma aleatória e com deliberada violência, exige a descodificação de
um fenómeno, cujo radicalismo, exógeno à ordem social, afecta, hoje,
significativamente, as comunidades políticas, com reflexos gravosos nos
comportamentos individuais e de grupo no seu interior, e, com forte repercussão no
sistema de relações internacionais.
Como objectivo para a compreensão desta forma de violência, afigura-se ser
razoável procurar delimitar o terror, como instrumento do emprego da força para
desorganizar capacidades, anulando a vontade que alicerça o poder. Um processo em
que a análise exige que, através da reflexão sobre a natureza do terrorismo, a praxis
que lhe é própria e as manifestações que lhe correspondem, as sucessivas
aproximações sejam construídas sobre saberes diversos, em resultado da operação de
modelos que interpretem a realidade evolvente, onde esta ameaça explora, de forma
acutilante, as vulnerabilidades dos opositores.
Enquanto forma de coacção que é, o terrorismo acompanhou a evolução das
sociedades humanas, podendo como tal, numa primeira aproximação, ser considerado
como “ toda a expressão de violência que utiliza sem limite, de forma sistemática ou
indiscriminada, o terror, como instrumento permanente de influência ou de coacção”.
Na perspectiva das sociedades politicamente organizadas e, portanto,
subordinadas a códigos de conduta poderá ser entendido como “ o uso ilegal de formas
assimétricas de violência, selectiva ou indiscriminada, contra pessoas ou bens, para
influenciar ou coagir pelo terror, em proveito dos fins fixados por quem as pratica”.
Em síntese, a coacção em acto para, através da surpresa violenta, provocar
rupturas que, rompendo as certezas da ordem estabelecida, alimentem a dúvida, a
incerteza, a desorganização, a precariedade, a desconfiança, a repressão, a revolta,
enfim, a inacção pelo bloqueio, pela abulia e pelo medo.
Quanto à natureza do acto, as percepções poderão diferir. Do ponto de vista de
quem o pratica por motivações ideológicas, particularmente de natureza religiosa, os
contornos da coacção pelo terror poderão ser entendidas como transcendendo a
natureza do acto “uma vez que o carácter transcendente, ou mesmo divino, do
combate, induz a não medir o sucesso pelas vitórias tangíveis alcançáveis durante o
conflito ou mesmo da vida, mas pela recompensa que a vitória conquista ou que se
almeja para além da vida”. Já do ponto de vista do agredido, a coacção pelo terror
tende a ser definida, não pela identidade dos autores, não pela natureza dos fins ou
da causa, mas sim pela natureza do acto em si, ou seja, o modo de acção sobrepõe-se,
aqui, aos métodos e aos fins.
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Olhemos, agora, o terrorismo no quadro do sistema de crises em que nos
encontramos mergulhados neste limiar do Século XXI.
A evolução tecnológica, com ênfase para os domínios das telecomunicações e da
informática, causa e efeito da acelerada transformação verificada no mundo dos
nossos dias, trouxe consigo, para além de um acréscimo de potencialidades que
emprestam conteúdo à chamada sociedade da informação e do conhecimento, um
significativo aumento de vulnerabilidades, particularmente críticas nos âmbitos da
defesa NBQR e da segurança da informação. Emergem aqui:
- Os efeitos devastadores a que estão sujeitas as sociedades mais desenvolvidas,
particularmente devido à concentração urbana e à dependência logística,
designadamente nos sectores energético, alimentar e comunicações;
- Os reflexos negativos decorrentes da total dependência da segurança dos
sistemas de informação e das limitações impostas pelo multiplicador que o efeito de
rede que vincula a interacção na sociedade global constitui.
Este quadro, associado a um descongelamento espacial das conflitualidades, à
proliferação dos actores nacionais e transnacionais, ao ressurgimento de
fundamentalismos militantes de natureza religiosa e ao reforço das capacidades na
emergente dimensão de confronto que é o ciberespaço, reforçou o carácter difuso e
assimétrico das ameaças. È neste contexto que o terrorismo internacional de diversos
matizes e origens, encontrou espaço propício para se conjugar, em rede, com as
multinacionais do crime organizado.
Com uma capacidade de actuação acrescida, o terrorismo internacional pode,
assim, assumir os contornos de uma acção de natureza estratégica, como tal,
direccionável para fins políticos a atingir. Conduzido do fraco ao forte em ambiente
fortemente assimétrico, pode ser encarado como uma estratégia subversiva que
apresenta uma forma exclusiva de actuação, caracterizável por:
- Ser uma actividade regular, objectivada, sempre, no impacto psicológico
desorganizante, alcançável pela incerteza gerada por acções, com um carácter de
surpresa violenta e simbólica, indiscriminadamente desencadeadas sobre alvos civis;
- Ter um conteúdo de sinalização provocatória de custos, decorrente da
demonstração iniludível de escalada possível;
- Desenvolver campanhas estruturadas na propaganda pelo acto, tendo por fim a
demonstração de capacidade própria e de impotência do opositor.
Se bem que diversas teorias afirmem que o terrorismo, particularmente o
praticado por agentes suicidas, compensa, o facto é que outros autores negam o
sucesso desta forma de coacção; estes últimos baseiam-se em conclusões de análises
de âmbito estratégico que demonstram que os objectivos políticos alcançados, com
êxito, pelas organizações terroristas não ultrapassaram os7%. Sem prejuízo das
diferentes correntes de opinião, será bom não esquecer os efeitos indirectos do
terrorismo internacional já sentido na Europa em ocasiões diversas e, também, nos
EUA e no Mundo como um todo, particularmente, após o 11 de Setembro de 2001.
Entre estes efeitos indirectos emergem:
- Perturbações na circulação de pessoas e bens, com sensível repercussão negativa
no bem-estar das populações e nos sistemas económicos, em geral;
- Alterações decorrentes de imprescindíveis medidas de controlo para reforço da
segurança, com inevitável impacto negativo nos comportamentos individuais e de
grupo pela afectação de valores estruturais das sociedades democráticas do mundo
desenvolvido, como o direito à privacidade, à liberdade de informação, à livre
iniciativa, entre outras;
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- Investimentos vultosos em segurança interna e na indispensável cooperação
internacional no âmbito das informações, com reflexos limitadores nas condições de
desenvolvimento sustentado;
- Gastos astronómicos em operações militares combinadas de grande vulto em
diversas regiões do Mundo, com o objectivo de negação de santuários e de zonas de
implantação ou de refúgio a organizações terroristas e de crime organizado com elas
relacionadas;
- Acréscimo do sentimento de descrença na capacidade dos Estados e das
Organizações Internacionais para assegurar, de forma sensível, o combate ao
terrorismo e a protecção eficaz das populações, com o consequente desgaste das
Instituições em geral.
A evolução das sociedades humanas para formas de coexistência mais
cooperativas, solidárias, justas e seguras exige, sem margem para dúvida, com
fundamento no Direito Internacional, o combate frontal, inteligente e perseverante a
quaisquer manifestações do terrorismo transnacional.
Afigura-se, portanto, que o combate a todo o tipo de manifestações de coacção pelo
terror, entre as quais, hoje em dia emergem as que utilizem, em acções criminosas,
meios NBQR ou o ciberespaço para matar cidadãos indefesos, destruir instalações
críticas ou para negar bens essenciais à vida, exige extensos e integrados recursos
humanos e materiais só alcançáveis através de uma intensiva e coordenada
cooperação internacional, alicerçada numa inabalável e descomplexada vontade de
combater o crime. O contra-terrorismo acarretará:
- Mais algumas limitações nas garantias a que uma falsa noção de paz habituou a
sociedade da bastança;
- Um diferente, porque, necessariamente, mais integrado, eficaz e pró-activo
desempenho pelos Serviços de Informações, pelas Forças de Segurança e pelas Forças
de Defesa, quer nos âmbitos dos Estados e das Associações de Estados, como nos das
Organizações Internacionais, no seu conjunto enformado num propósito de Segurança
Colectiva, a alcançar pelo combate, sem tréguas, às redes que suportam as
organizações transnacionais terroristas e criminosas;
- Um muito mais elaborado, imaginativo e permanente esforço na criação de
condições para um reforço da resistência psicológica das populações de modo a
mitigar a lassidão e o medo, através da afirmação consciente e simbólica dos valores
em que se fundamentam os princípios culturais e civilizacionais que alicerçam as
formas de organização política e social em que se revêm;
- Uma actuação atenta, determinada, concertada e competente que contrarie, não
só as técnicas clássicas de persuasão e conversão e as motivações utilizadas no
recrutamento dos recursos humanos para integrarem as organizações terroristas,
mas também as possibilidades de recolha dos indispensáveis recursos financeiros e
materiais que alimentam e capacitam as organizações terroristas e criminosas.
Porque o ecumenismo civilizacional nos impõe o dever que nos afasta da barbárie,
sem prejuízo do combate voluntarioso e sem trégua, vigilante e esclarecido à coacção
pelo terror que o terrorismo transnacional, designadamente o eivado de
fundamentalismo religioso, tem vindo despudorada e criminosamente a praticar, é
importante manter presente que a cegueira do obscurantismo induz à intolerância,
alimentadora da violência que atrai o ódio, onde germina o absurdo avassalador da
mútua destruição pelo radicalismo do confronto.
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desencadeado pela Al-Qaeda, no qual foram analisados a

“Terrorismo, Perspectiva Estratégica”

história sucinta e as características do fenómeno, os seus

Moderador: Tenente-General José Lopes Alves
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segurança e no progresso da Humanidade.

Cada sessão englobará debate final sobre o contexto
das conferências proferidas.
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CONCLUSÕES

A – PREÂMBULO
Como era intenção da Secção de Ciências Militares expressa em programa oportunamente
difundido, deu-se continuidade no corrente ano de 2009, através de conferências e debates, à análise
das vertentes que na actualidade tipificam o terrorismo e o contra-terrorismo “ de modo a concluir
sobre a sua interferência actual e a que é presumível discernir no futuro sistema de relações
internacionais, na sua capacidade de coacção à escala regional e global, na expressão geral da
Segurança e no progresso da Humanidade.
B – SÍNTESE DAS AFIRMAÇÔES PROFERIDAS
1)

Mantiveram-se em 2009, ainda que com menor grau de violência, as características de
empenhamento do terrorismo verificadas em 2008, continuando Osama Bin Laden , com o Movimento
Al-Qaeda que comanda e dirige, a revelar-se “o inimigo número um dos Estados Unidos e de todos os
países que seguem a sua política e a sua estratégia, nomeadamente, entre estes, Israel, o grande
inimigo dos árabes e muçulmanos, e os principais países da Europa.

2)

A eleição do democrata Barack Obama em Novembro de 2008 para a presidência da superpotência americana, de que resultou a substituição da inquieta e tida por pouco honesta administração
republicana de George Bush, foi tomada de imediato como capaz de olhar o terrorismo sem a
obcecação e a imponderação até então reveladas, sem prejuízo das medidas que se impunha tomar para
agir contra a virulência do fenómeno.

3)

Foi na sequência da Guerra do Iraque em 2003, aproveitando a instabilidade global originada
entre os diversos estados do Globo que a Al-Qaeda, nela interveniente, se firmou e expandiu em boa
parte dos países da Europa, da África, neste continente com destaque para o País do Magrebe e países
produtores de petróleo a sul do Sahara, países da Ásia Meridional e do Sudeste e do Próximo e Médio
Orientes, sempre no âmbito da sua aversão anti-americana alargada ao seu próprio território
continental e a todos os pontos e áreas do Globo em que se situam as suas bases e representações. A
sua fixação no Magrebe, com base no aproveitamento de organizações terroristas independentistas já
estabelecidas, tem interesse directo para Portugal e Espanha os quais podem conter objectivos próprios
e são excelente via de penetração para a Europa Central.

4)

Entre os seus actuais modelos de intervenção da Al-Qaeda estaca-se o seu regresso ao
Afeganistão, nomeadamente à sua área montanhosa da região sul e leste, junto da fronteira com o
Paquistão, onde se empenha no apoio aos talibãs na sua luta pela retoma do poder no país. Aí utiliza
todos os sistemas de guerra irregular com natural destaque para o terrorismo à antiga, mas servido por
uma subversão crescente. Prossegue paralelamente a realização do objectivo final da “jihad” do
Movimento o qual se dirige “à renovação da fé islâmica interna e externamente, à sua expansão e à sua
defesa.
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5)
A realização do objectivo alcaeddeano referido terá sofrido algum adormecimento nos
princípios de 2009, tendo mesmo sido raras as acções de grupo e as que levam a “sacrifício mortal
individual”, apesar de, neste caso serem volumosos os fundos “Zikat” de apoio aos familiares. Na
mesma realização constata-se a prática da descentralização do comando e montagem das acções e o
uso progressivo da Internet na ligação entre os diversos núcleos do Movimento, bem como a
permanência de duas orientações globais entre os islamitas: uma conservadora e moderada, visando o
entendimento entre todas as crenças, e outra conservadora extremista ou fundamentalista ligada ao
terrorismo violento e favorável à imposição do Islamismo como doutrina capaz de servir a todos os
credos e populações do Globo.
6)

Nos fins de 2009 estavam empenhados no Afeganistão contra os talibãs, além das forças
locais, 21.000 militares europeus e cerca de 60.000 americanos (parte destes já transferidos do Iraque),
da Força de Estabilização da NATO. Fala-se em próximo reforço, nomeadamente do contingente
americano, com cerca de 40.000 homens.
C – SÌNTESE DAS AFIMAÇÕES DO PROF. SALGADO DE MATOS
1)
O tema foi abordado do ponto de vista, pouco frequente, da ciência social, uma vez que o
terrorismo é regra geral analisado na sua dimensão securitária, e foi visto em articulação com as
instituições simbólica, castrense e reprodutiva. Forma de guerra que se caracteriza pela aleatoriedade
da violência, o acto de terror é surpresa violenta e simbólica, definindo Michael Waltzer também o
“método do terror como o assassinato arbitrário de vítimas inocentes”, tendo ainda uma dimensão
simbólica que é “a propaganda pelo acto”. Não existe correlação entre pobreza e terrorismo, ao
contrário do que sustenta a opinião dominante. Parece crescer nos países com rendimento“per capita”
em paridades de poder de compra entre os 2000-9000 dólares, aumentando, portanto, nestes casos a
expectativa e não há liberdade política.

2)

O elemento simbólico do acto de terror define o terrorista como guerreiro-sacerdote e o acto
uma reivindicação de justiça social e, por isso, o contra-terrorismo, além de dimensão securitária,
necessita também de dimensão simbólica. Carlos Marighela afirma no seu “Manual de Guerrilha
Urbana” que esse acto deve demonstrar a injustiça praticada pelo governo, devendo, em conformidade,
o contra-terrorismo evitar a via da injustiça e assentar na defesa dos direitos humanos, dado que a
actual “religião cívica” é a dos direitos humanos. A violação destes direitos para combater o
terrorismo nega o contra-terrorismo e confere-lhe a vitória e a viabilidade de melhor explorar a
situação.
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1 Out 09 - Resumo
O Terrorismo no Seu Contexto Cultural e Social
Por Luís Salgado de Matos
O tema que vamos analisar de seguida é O Terrorismo no Seu Contexto Cultural e Social.
Procederemos a uma abordagem de ciência social. Esta abordagem é pouco frequente. As
mais das vezes o terrorismo é analisado na sua dimensão securitária. Vê-lo-emos em
articulação com as instituições simbólica, castrense e reprodutiva.
O terror uma forma de guerra que se caracteriza pela aleatoriedade da violência; o acto de
terror é um acto de surpresa violenta e simbólica. Michael Walzer dá uma definição que se
aproxima da nossa: «o método do terror é o assassinato arbitrário de vítimas inocentes»
(Guerres Justes et Injustes, Folio, p. 362). O terror tem ainda uma dimensão simbólica: é
«a propaganda pelo acto».
O acto de terror pode ser isolado ou integrar-se numa fase inicial da guerra; na preparação da
guerra, o terrorismo está para a cidade como a guerrilha para o campo. Por isso, a instituição
castrense tem que ser associada ao combate ao terrorismo.
Não há uma correlação entre a pobreza e o terrorismo, ao contrário do que sustenta a opinião
dominante. O terrorismo parece, sim, crescer nos países de rendimento per capita em
paridades de poder de compra a nos 2000-9000 dólares; nestes casos, aumentam as
expectativas e não há liberdade política.
O elemento simbólico do acto do terror significa que o terrorista é um guerreiro-sacerdote. O
acto de terror apresenta-se como uma reivindicação de justiça social. Por isso, o combate ao
terror não pode assentar apenas na dimensão securitária: precisa da dimensão simbólica.
Carlos Marighela, no seu Manual de Gurrilha Urbana, afirma

que o acto terrorista deve

demonstrar a injustiça do governo. O combate ao terrorismo tem que evitar esta injustiça;
exige a defesa dos direitos humanos pois a actual «religião cívica» é os direitos humanos. Se
os violarmos para combatermos o terrorismo, negamo-nos, e damos a vitória do terrorismo.

