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EXTREMISMO
VIRAL
Presentes em uma infinidade de plataformas
virtuais, os militantes do Estado Islâmico
criaram um califado midiático para divulgar
suas ideias e atrair novos recrutas
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om um enquadramento perfeito, o apresentador, de voz serena e trajes informais, mostra os destroços de uma região
estremecida por bombardeios. Em meio
a ruas movimentadas de um bairro
comercial, o local fica no coração de Mossul, no norte
do Iraque, e recentemente foi atacado por uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos.
Os alvos eram quiosques de informação do grupo extremista Estado Islâmico (EI). O jornalista, que atesta o fracasso da estratégia e o risco a que ela expôs os civis, é John
Cantlie, refém do EI desde 2012, mesma época em que o
repórter norte-americano James Foley foi capturado. “Se
a América quer debilitar e finalmente destruir o Estado
Islâmico, claramente ainda tem muito caminho a percorrer”,
declara no vídeo, sem o costumeiro macacão laranja.
Pesquisador na área de movimentos jihadistas no Iraque
e na Síria, Charlie Winter, da Fundação Quilliam, descobriu
que, em apenas trinta dias, o poderoso marketing do EI
divulgou 1.146 peças de propaganda, entre fotos, vídeos,
áudios, textos, panfletos etc. É provável que boa parte desse
material seja precedida da palavra “chocante”. É esse o caso
de vídeos como o que mostra um piloto ser queimado vivo
ou o que exibe cinco prisioneiros serem postos em uma
jaula e, em seguida, afogados em uma piscina.
Mas, segundo a análise, a maioria são materiais como
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o de Cantlie, preocupados em redefinir a visão do que é
uma vida “normal”. Como sintetiza o estudioso de insurreições Neville Bolt, do Kings College London, usam “o
peso da mídia contra a própria mídia”. Para Jason Burke,
correspondente estrangeiro do jornal britânico The
Guardian e autor do livro “A Nova Ameaça da Militância
Islâmica”, o EI, em suas várias formas ao longo da última
década, demonstrou profundo interesse na mídia.
De acordo com Burke, o militante Abu Musab al-Zarqawi, ex-líder da Al-Qaeda no Iraque, entendia o poder
da imagem tanto para aterrorizar inimigos como para
mobilizar apoiadores. Ele foi pioneiro no uso sistemático
de execuções filmadas. Enquanto essa organização aterroriza os telespectadores, os vídeos do EI almejam chegar
aos públicos-chave empregando o melhor vocabulário e
referências culturais.
Sendo um grupo nativo digital, é claro que a tecnologia tem sido a base de suas estratégias e o imediatismo o seu combustível. “Não apenas ao redor do
mundo, mas localmente também. É possível produzir
conteúdo, de forma barata e rápida, e transmitir tanto
para públicos específicos nas áreas que controlam, no
mundo islâmico, como em todo o planeta. Nenhuma
organização havia usado a tecnologia de forma tão
eficaz. Isso também permite o elevado ritmo de produção de mídia que o caracteriza.”

LINGUAGEM
Com gráficos do jogo de videogame “Call of Duty”,
os militantes ameaçaram, em abril deste ano, derrubar
a Torre Eiffel e invadir Roma. Segundo Maura Conway,
professora de segurança internacional da Dublin City
University (DCU) e coordenadora da rede acadêmica
VOX-Pol, o conteúdo online do grupo é produzido por
jovens, provavelmente na faixa dos vinte anos, familiarizados com a cultura pop. Muitos dos vídeos se
apropriam de técnicas de cinema; são gravados por
drones e usam legendagem e narrações.
WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube,
Flickr, SoundCoud, Tumblr, Telegram. O Estado
Islâmico está presente em uma infinidade de redes
sociais, mas, segundo a pesquisadora na área de terrorismo na internet, é no microblog que recebe mais
atenção. Em março de 2015, o Brookings Institute identificou 46 mil contas de apoiadores ou militantes do
EI. “O que explica o ‘sucesso’ do EI?”, questiona Maura.
“Isso é frequentemente tratado na imprensa como
algo mágico; é como se tivessem algum ingrediente
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secreto que não está disponível para o resto de nós.
Para mim, é relativo a uma série de fatores que tem
menos relação com o EI e mais com as estruturas da
internet”, ressalta. Ela explica que o grupo capitalizou
características simples da web 2.0, especialmente na
velocidade de carga e circulação de materiais.
De acordo com Maura, imagens, estáticas ou em
movimentos, são o centro da internet contemporânea, mas a maioria
tem uma breve vida, portanto um
fluxo constante deve ser fornecido.
“E precisam de certas características
que encorajam os usuários a circulá-las. Relevância informativa é uma
delas; valor de choque é outra. O EI
sabe e se aproveita disso.”
Outra estratégia usada pelos
militantes é desumanizar suas vítimas, como nos vídeos em que decapita os reféns. De acordo com Diogo
Schelp, editor executivo da revista
Veja e autor do livro
“Correspondente de Guerra: Os
Perigos da Profissão que se Tornou
Alvo de Terroristas e Exércitos”
(Editora Contexto), antes de realDiogo Schelp
mente assassinar a pessoa, fazem
falsas execuções.
“Levam a vítima para o meio do deserto e a filmam dizendo que vão matá-la. A pessoa acha que
vai morrer, mas eles não a matam. Fazem isso várias
vezes. Chega um ponto em que ela não acredita
mais e aparece calma, passiva no vídeo, como se
estivesse aceitando, como se achasse aquilo justo”,
afirma Schelp.

ImPREnSA
Exatamente no dia em que esta reportagem era finalizada, um avião da EgyptAir que voava de Paris para
o Cairo com 66 passageiros desapareceu no mar
Mediterrâneo. Um atentado terrorista era a hipótese
mais forte. Poucas horas depois de outras tragédias
recentes, como o atentado na Bélgica em março deste
ano, o EI reivindicava a responsabilidade pelos atos nas redes sociais. Para
Burke, enquanto a Al-Qaeda dependia
de ataques espetaculares em massa para
convencer e chamar a atenção dos meios
de comunicação, o EI visa menos a espetáculos – com claras exceções.
“Apenas na Europa e só recentemente temos visto ataques de larga escala
dirigidos ao Ocidente. Em geral, o grupo
mantém um fluxo constante de incidentes menores de violência. Algumas vezes,
a cobertura desse material visa genuinamente informar o público.
Frequentemente, é sensacionalismo, e
isso não ajuda ninguém, a não ser os próprios extremistas. O objetivo do terrorismo é provocar um sentimento de
ansiedade desproporcional à ameaça. E
a mídia sempre foi essencial (e cúmplice)
para atingir isso”, afirma.
Porém, segundo Andrei Netto, correspondente em Paris
do jornal O Estado de S. Paulo, esse conteúdo chegará aos
destinatários mesmo que a mídia mainstream não o selecione. “Não depende mais dos filtros de editores, de nós,
jornalistas. A produção de conteúdo foi alterada nos últimos vinte anos. Isso abriu o flanco para estratégias de
comunicação que todo o mundo usa, inclusive o EI”.

Arsenal digital do
Estado Islâmico
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Para Netto, a postura da imprensa internacional
tem sido adequada, pinçando o que é notícia e banindo o caráter de propaganda. O problema, segundo ele,
é que, em países afetados pelo terrorismo, como a
França, o limite se torna mais delicado. “Toda informação gera reação. Às vezes, mesmo fragmentos de
informações são fatores de medo. Esse é o sucesso
do terrorismo.”
Em seu livro, Schelp afirma que a
única ocasião no passado em que um
Estado logrou algo parecido foi durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha nazista montou uma
estrutura tão eficiente para a produção de notícias e imagens de conflito,
a Propaganda Kompanie.

DESAFIOS
Na Guerra do Vietnã (1955-1975),
para cada jornalista morto, de qualquer nacionalidade, houve 920 baixas
militares americanas, enquanto, na
Guerra do Iraque (2003-2011), a proporção foi de um jornalista para cada
trinta soldados, conforme mostra
Jason Burke
Schelp em seu livro. Segundo a ONG
Repórteres sem Fronteiras, 71 profissionais morreram no exercício da profissão em 2014.
A conclusão a que chegou o editor executivo da
revista Veja é que os guerrilheiros não precisam mais
dos correspondentes estrangeiros para passar uma
mensagem. Por muito tempo, o jornalista foi usado
como moeda de troca. A tática, porém, não foi inventada pelo EI. As Forças Armadas Revolucionárias

(Farc), o Hezbollah e até os combatentes da mais
longínqua Guerra dos Bálcãs usaram a estratégia.
De acordo com Schelp, isso passou a mudar em
2002, quando o repórter americano Daniel Pearl, do
Wall Street Journal, foi decapitado por terroristas da
rede Al-Qaeda no Paquistão. “Lá ficou claro que não
havia nenhuma tentativa de usá-lo como moeda de
troca, mas, sim, a intenção de passar
uma mensagem: a de que liberdade de
expressão não vale nada para eles.”
Andrei Netto destaca dois momentos
da cobertura na Síria. O primeiro é o
jornalista embedded (“embutido”), aquele que acompanha um Exército e precisa respeitar um código de conduta.
Em uma de suas duas visitas à Síria, ele
acompanhou uma milícia rebelde.
Segundo Netto, esse é o primeiro
momento clássico do jornalismo – em
que o profissional está em uma região
de guerra civil e não pode estar sozinho.
O correspondente diz que, após o
esfacelamento dos grupos armados, o
conflito se tornou mais complexo,
criando um desafio para o jornalista em
uma região tão arriscada e de difícil
acesso. “A informação foi parcial nos
primeiros anos. Agora, alguns veículos
começam a ter uma visão mais completa do que é um
conflito armado. Os meios mais ‘periféricos’, digamos
assim, ainda têm um olhar maniqueísta, dicotômico.
Algo como mocinhos versus bandidos. Na verdade, um
conflito armado não tem bandido e mocinho. O único
consenso é que o EI é a parte absolutamente inegociável
da história toda. Todo o resto é mais complexo.”

Fonte: Centro de Combate ao Terrorismo de West Point
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