






iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A persistência é o caminho do êxito.” 

   - Charlie Chaplin 

 

 

 

 

 

 

  



iv 

 

AGRADECIMENTOS 
 

Em primeiro lugar, não poderia deixar de mencionar e agradecer à minha família, principalmente aos 

meus pilares. Os meus pais, Fátima e Bruno, que me apoiaram até aqui, com a certeza de que sempre o 

irão fazer. Com as palavras mais adequadas, acreditaram que conseguiria concretizar todos os objetivos 

a que me propus, desde sempre.  

Ao meu namorado, Joel, quero agradecer por tudo o que temos construído até aqui e crescido juntos. 

Pela cumplicidade que nos carateriza e pelo facto de acreditar sempre em mim, e nas minhas 

potencialidades, e nunca me deixar baixar os braços, nos momentos de maiores incertezas e 

desmotivações. Esteve sempre lá para me mostrar o outro lado. 

Ao meu cãozinho “Buddy”, um grande obrigado, por sempre me acompanhar, à sua maneira, nas tardes 

produtivas na sala lá de casa. Ele a repousar na sua mantinha, ou no meu colo e eu a trabalhar na tese. 

Às vezes, devo confessar, eu a repousar e ele só na brincadeira. 

A todos os meus amigos e amigas que viveram esta aventura comigo, pela partilha de desabafos e outras 

confissões. Pelas tardes passadas na biblioteca e pela troca de experiências, um gigante obrigado. 

Não poderia deixar também de agradecer ao meu professor e tutor, Jean-Martin Rabot, e proferir algumas 

palavras de apreço, pelas suas sábias opiniões e por todo o conhecimento partilhado. Sempre acreditou 

nas minhas competências e acreditou no meu projeto desde o início. Agradecer também, por de certa 

forma contribuir para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

RESUMO 
 

Na sociedade contemporânea, com a globalização, os media tornaram-se uma ferramenta 

básica, utilizada por todos, em diferentes atividades. Este progresso tecnológico garantiu que a 

internet, por exemplo, se tornasse num ciberespaço sem fronteiras espaciais-temporais, gerando 

grande circulação de pessoas. Naturalmente, esse progresso traduziu-se num instrumento de 

apoio à sociedade, na esfera social, pessoal e profissional. Contudo, pode assumir um caráter 

perverso, porque a prática de ilícitos torna-se cada vez mais exequível, possibilitando a 

disseminação dos ideais terroristas pelos apoiantes, promovendo o recrutamento e a 

propaganda através dos media, nos jornais, revistas e redes sociais. A relação media-terrorismo 

é consensual por parte de vários estudiosos. Assim, o objetivo central deste estudo é perceber 

de que forma os media são importantes para a projeção do terrorismo, particularmente nas 

redes sociais e nas televisões. A metodologia implementada será a análise aprofundada de 

conteúdo, sendo os estudos relativos a este fenómeno quase ausentes. 
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ABSTRACT 
 

In contemporary society, with globalization, the media have become a basic tool, used by all, in 

different activities. This technological progress has ensured that the internet for example, became 

a cyberspace without spatial-temporal boundaries, generating great circulation of people. Of 

course, this progress has been translated into an instrument of support for society in the social, 

personal and professional spheres. However, it can be perverse because illicit practices become 

increasingly feasible, enabling the dissemination of terrorist ideals by supporters, promoting 

recruitment and advertising through the media, in newspapers, magazines and social networks. 

The media-terrorism relation is consensual on the part of several scholars. Thus, the central 

objective of this study is to understand how the media are important for the projection of 

terrorism, particularly in social networks and television. The methodology implemented will be the 

in-depth analysis of content, and the studies related to this phenomenon are almost absent. 
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INTRODUÇÃO 
 

Nos dias que correm, os media e o terrorismo são tópicos bastante comuns e popularizados. 

Como sabemos, os media influenciam-nos em quase tudo e assumem, de facto, um papel 

preponderante na sociedade atual.  

O terrorismo é um assunto omnipresente, quase sempre debatido nos diferentes meios de 

comunicação, quer na televisão, internet e jornais. Por ser uma temática pertinente e porque 

sempre me suscitou fascínio, senti necessidade de a estudar.  

A 11 de setembro de 2001, com os ataques terroristas contra os EUA, o mundo alterou-se. As 

principais notícias divulgadas tinham como foco o Islão. Os países ocidentais, pela primeira vez, 

despertaram a sua atenção para os muçulmanos que habitavam na Europa e nos EUA, filhos de 

imigrantes e nativos destes países (Coelho, 2009, p. 2). 

Sabe-se que o terrorismo sofreu diversas mutações no decorrer dos anos e acabou por ganhar o 

seu grande apogeu no 11S, dia dos tenebrosos ataques às torres gémeas. Partir deste dia, todos 

os meios de comunicação começaram a explanar o acontecimento, gerando uma cobertura 

mediática gigante, que alcançou proporções exorbitantes sem antecedentes.  

O terrorismo tem como objetivo provocar o medo e o horror e disseminá-lo onde quer que atue. 

Para além disso, os terroristas pretendem espalhar as suas ideologias e cosmovisões, com o 

propósito de alastrar a palavra de Alá, explícita no Corão, bem como influenciar os demais a 

adotar essas convicções, utilizando para isso os meios de comunicação. 

Segundo Bressers & Hume (2012), cit in Henriques (2016, p. 14), as notícias propagadas pelos 

media, que citam este tipo de eventos despertam a atenção do público, fazendo com que os 

indivíduos compartilhem sentimentos, perceções e sentidos nas redes sociais. Nestas 

plataformas, as pessoas podem partilhar experiências e vivências, informações sobre os 

ataques, colocar e debater dúvidas, entre outras ações.  

A evolução tecnológica garante uma circulação colossal na internet. Consequentemente, este progresso 

tornou-se um grande auxiliar na vida dos indivíduos, no que se refere ao campo social, pessoal e/ou 

profissional (Dias, 2014, p. 4). Desta forma, a difusão da internet permitiu que o mundo se tornasse num 

cibermundo sem fronteiras espaciais, territoriais, sociais, económicas e culturais. Assim, vemos a 

comunidade virtual sofrer grandes movimentações nas páginas que noticiam este tipo de ataques, porque 
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geralmente as notícias com cariz trágico são partilhadas momentaneamente pelas pessoas que se 

encontram nos locais fatídicos, ou até mesmo por aqueles que defendem essas práticas, por partilharem 

as mesmas convicções e ideais.  

Por conseguinte, estes meios digitais exercem alterações no quotidiano dos indivíduos, bem 

como na maneira como se conectam e cooperam no tecido social. O uso destes meios pode 

acarretar vantagens para os indivíduos e para a sociedade, porque promove a acessibilidade do 

conhecimento e a interação social. No entanto, quando utilizados de forma exagerada, podem 

influir desfavoravelmente no desenvolvimento cognitivo-comportamental, da mesma maneira que 

na saúde mental e física da pessoa. Assim, a hiperconetividade tem o poder de modificar 

padrões de interação social, já que o convívio físico deu lugar à relação online (Nayyar, 2016, p. 

26). 

Neste sentido, algumas das principais teorias contemporâneas sobre o terrorismo veem no 

avanço tecnológico e nas tecnologias de informação uma forma dos terroristas se poderem 

publicitar e promover os seus eventos trágicos, através de pequenas células ou até mesmo dos 

lobos solitários, com vista a reivindicar os seus ideais. Associado a isto, na grande maioria das 

vezes, está a religião e a política, impulsionando o conhecido fanatismo, exteriorizado pelo 

islamismo radical.  

A presente investigação tem como objetivo primordial perceber de que forma os media 

contribuem para o conhecimento, incitamento, promulgação e exposição do EI. 

O trabalho será então dividido em 2 capítulos e subdividido em outros temas. O primeiro capítulo 

conta com o enquadramento teórico, onde serão abordados diversos temas relevantes para o 

trabalho, o segundo capítulo fala do enquadramento metodológico, onde se encontram 

explanados os métodos utilizados para a realização deste trabalho, bem como os vídeos 

analisados. 

 

 

 

 



3 

 

CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

O TERRORISMO, OS MEDIA E AS SUAS INTERAÇÕES 

1. Terrorismo – primeiros passos 
 

O termo “terrorismo” não apresenta uma definição precisa ou amplamente aceitável. Se nos 

referirmos apenas à parte de o descrever, diríamos que se trata de uma noção bastante 

elementar: o terrorismo é uma forma de violência calculada, que visa sobretudo criar um 

ambiente de medo e alarme, provocando uma transformação política ou social. Há mais de 35 

anos, um jurista sul-americano apontou uma conceção de terrorismo que explicava que esse 

fenómeno podia ser considerado uma forma clássica de crime, como os homicídios, 

empregabilidade de explosivos, embora apresentassem aspetos que os diferenciava como tal, 

pois eram realizados “com a intenção deliberada de causar pânico, desordem e terror dentro de 

uma sociedade organizada” (Kegley, 2003, p. 16). 

O conceito de terrorismo é um dos mais controversos e debatidos nas ciências sociais. Os 

obstáculos associados à tentativa de definir esta problemática são conhecidos e são alvo de 

vários estudos de um modo amplo (Spencer, 2006, p. 2). As matérias relativas a esta 

problemática tiveram o seu auge no final do século XX, início do século XXI, especialmente após 

os atentados de 11 de setembro de 2001 (Laqueur, 1999: 254, cit in Chicharro, 2013, p. 2).  

O termo é empregue como meio de identificar o uso deliberado de violência, de forma a 

alimentar o terror, adotando condutas associais e infratoras. Além disso, o uso intencional de 

intimidação psicológica e violência física de que fazem uso, colocam em risco o bem-estar e a 

segurança das populações, o equilíbrio do sistema político, o desenvolvimento económico e a 

continuidade da democracia (Faria, 2007, p.158). 

Na tentativa de definir terrorismo, Évora (2006, p. 3) descreveu-o como sendo o conjunto de 

ações dotados de violência não legitimada, que pretendem unicamente disseminar o medo e o 

sentimento de insegurança, abalando a capacidade moral de uma sociedade.  

O Estado Português procurou também conceptualizar o termo e delimitá-lo no sistema jurídico e 

penal, renovando a noção presente nos regulamentos militares, definidos como: 
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“o conjunto de ações violentas, levadas a cabo por elementos 

subversivos, com a finalidade de criar na população um clima de medo, 

entravar certas atividades e serviços essenciais e/ou suprimir 

determinados indivíduos”1.  

Assim, encontra-se na “Lei do Combate ao Terrorismo” portuguesa, as molduras penais para 

tais ilícitos e as circunstâncias em que um grupo, organização ou associação deve ser 

encarado(a) e declarado(a) de terrorista.2 

Por possuir uma definição não consensual e por ostentar de fronteiras difusas foi elaborado um 

estudo realizado por Schmid, em 2004, relativamente ao terrorismo3. Na tabela 1, encontram-se 

os resultados desse estudo, em percentagem, mencionando apenas os 10 elementos essenciais 

vistos em 88 definições de fontes governamentais nacionais, como as leis penais e direito 

nacional e de organizações internacionais, como convenções e Direito Internacional. Os 10 

fatores selecionados contaram com 75 países e 13 organizações internacionais, o que 

perfizeram um total de 88. 

 

Tabela 1 - Definições de terrorismo por Organizações Nacionais e Internacionais  

 

 

 

 

 

 

 

 

Retirado de: https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1400&context=jil 

 

                                                           
1
 DIÁRIO DA REPÚBLICA, Lei nº 52/2003 de 22 de agosto 

2
 DIÁRIO DA REPÚBLICA, Lei nº 52/2003 de 22 de agosto 

3
 https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1400&context=jil 
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De acordo com a tabela acima ilustrada, é notório que as variáveis mais usuais no que toca à 

tentativa de definir terrorismo são a “ilegalidade”, “criminalidade”, “terror” e a “coerção”. 

Todavia, podemos também verificar que existem fatores que nem sequer são aferidos, quando 

se considera o terrorismo, caso das “táticas e estratégias” e a “guerra psicológica”. Além disso, 

vemos que os elementos de definição adotados pelas organizações internacionais não se 

desviam muito dos fatores nacionais (Schmid, 2004, p. 405).  

No mesmo estudo, e adotando um amostra de 165, Schmid teve em consideração as mais 

diversas intervenções académicas acerca desta problemática, por forma a desvendar com que 

frequências eram aplicadas determinadas palavras como componente definidor (Schmid, 2004, 

p. 407). 

Tabela 2 - Elementos definidores apontados nos discursos académicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retirado de: https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1400&context=jil 

 

Em termos de comparação, concluímos que a natureza ilegal e criminosa do terrorismo 

apresenta grande predominância em definições (inter) governamentais, com 85%, ao passo que 

nos discursos académicos conta apenas com 30%. O elemento “caráter político” apresenta nas 

definições governamentais nacionais e internacionais apenas 25%, contra 68% das elocuções 

universitárias. Os fatores “guerra psicológica”, “tática e estratégia” e “comunicação” têm um 

percentual de 12%, 35% e 27%, respetivamente, em definições académicas são quase 
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inexistentes em definições governamentais nacionais e internacionais. Por outro lado, os 

componentes “coerção” e “terror”, nas enunciações governamentais nacionais e internacionais 

são superiores, 53% contra 38% e 78% contra 59%, respetivamente (Schmid, 2004, p. 407). 

Os atos terroristas são habitualmente perpetrados contra Estados e pessoas, aterrorizando-os/as 

e violando os direitos humanos (Carlos, 2012, p. 58). Desta forma, o medo é visto como a maior 

arma do novo terrorismo, que promove a insegurança e bloqueia a liberdade conquistada pelas 

sociedades contemporâneas (Barber, 2005, p. 93, cit in Carlos, 2012, p. 61). 

Na ótica de Castela (2017, p. 171), o terrorismo islâmico é praticado com vista a levar em 

diante um ideal religioso e político, cuja finalidade é fixar o “Califado mundial” e fazer do direito 

islâmico, um ordenamento único em todas as sociedades, através da Jihad4 

Por vezes, a expressão popular jihadista é usada com vista a evitar a expressão “terrorista 

islâmico”, porque associado a isso está o medo de estigmatizar o Islão como um todo, e não 

apenas aqueles que o seguem para travar uma guerra (Marthoz, 2017, p. 56). Segundo o antigo 

ministro dos negócios estrangeiros francês, Laurent Fabius: 

“O grupo terrorista de que estamos a falar não é um estado; gostaria de 

ser, mas não é, e chamá-lo de estado é fazer-lhes um favor. Da mesma 

forma, eu recomendo não usar a expressão “Estado Islâmico”, porque 

leva à confusão entre “Islã”, “islamismo” e “muçulmano”. 

Por isso, o universo muçulmano tem vindo modificar-se por consequência do Islão político. Os 

muçulmanos enfrentam os islamitas, por rejeitarem a Lei Islâmica (Owen IV, 2016, pp. 7-8). 

Como Spencer (2006, pp. 2-3) tinha feito notar, definir o terrorismo era e é um processo 

complexo, por ser uma temática permanentemente questionada no âmbito das ciências sociais. 

Contudo a sua noção tem vindo a sofrer alterações ao longo dos anos, assim como as suas 

caraterísticas e formas de atuação.  

Além de toda a controvérsia em torno da conceção, a noção de terrorista, também pode assumir 

diversos significados. Não existe uma definição hermética e única, porque ela vai se alterando 

conforme o momento histórico e cultural vivenciado na altura. Ou seja, na sociedade 

                                                           
4 Jihad: luta contra os infiéis; busca pela islamização da sociedade; luta em favor de Deus.   
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contemporânea o ato terrorista é sempre associado à violência, cujo objetivo é de provocar medo 

e ameaçar a vida humana (Duarte, s.d., p. 10). 

Em contrapartida, o “Velho Terrorismo” era percecionado como uma luta romana, que oprimia 

os mais fracos. Assim, era exercido por células identificadas e organizadas, que tinham como 

líderes os indivíduos envolvidos em lutas políticas, cujos alvos eram concretos e simbólicos. Os 

inocentes afetados eram vistos como danos colaterais, e a sua morte era expressada com 

profundo pesar (Fernandéz, 2005, p. 22; Spencer, 2006, p. 7). 

A palavra “terrorismo” foi mencionada pela primeira vez na Revolução Francesa, no final do 

século XVIII, intitulada também de “Revolução do Terror” (Hoffman, 2006, p. 3; Marthoz, 2017, 

pp. 20-21). Neste período, o terrorismo era algo positivo associado à liberdade e democracia, e 

era um mecanismo do governo que visava a criação de uma sociedade sã (Hoffman, 2006, p. 

3). O designado “terrorismo de Estado” estava diretamente relacionado com a ideia de “Estado 

profundo”, isto é, partidos políticos, benefícios económicos, rede de serviços de segurança e até 

grupos criminosos que agiam por detrás da “fachada legal” da democracia, mesmo que para 

isso se envergasse por caminhos infratores da lei, como o do terrorismo (Marthoz, 2017, pp. 20-

21). 

Assim, Hoffman (2006, p. 18) classificou de “Zona Cinzenta” as negociações feitas por grupos 

radicais, fanáticos, extremistas, motivados economicamente. Nesta zona formavam-se coligações 

que obedeciam a causas económicas, políticas e até religiosas. O terrorismo começou a ser 

financiado por vários Estados poderosos, adotando uma guerra díspar.  

Com o passar dos tempos, emergiu uma nova forma de terrorismo designado anarquista, que 

tinha como referência o extremista italiano, Pisacane, que contava com lutas revolucionárias e 

contra os Estados. O terrorismo anarquista tinha como propósito incitar profundas 

transformações políticas e atingir alvos específicos. Desta forma era apontado como um 

instrumento que fomentava o medo e a tensão e anulava os chefes de Estado, deixando de 

enquadrar um contexto exclusivamente estatal (Hoffman, 2006, pp. 5-7). 

Em 1930, a noção de terrorismo voltou a alterar-se e a ter predominação a nível estatal – 

“terrorismo de Estado” -, retomando as suas aceções primárias. O terrorismo volta a adotar 

condutas passadas, com o surgimento da 2ª Guerra Mundial, privilegiando novamente as lutas 
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revolucionárias e de emancipação. Nos anos de 1960 e 1970 passou a ser encarado também 

como mecanismo de luta revolucionária. 

Desde a década de 60, quando estes atos começaram a tornar-se constantes, os autores foram 

denominados, por falta de um rótulo melhor, de “terroristas”. O caráter teatral e perverso que o 

terrorismo assumia, tornou-o num tema popular, seguido pelos media e pelo público. À medida 

que os atos de terrorismo, a nível global, começaram a engrandecer, as preocupações voltaram-

se para a existência e motivação dos terroristas, tal e qual como os mesmos ambicionavam. 

Neste mesmo período temporal, o terrorismo internacional era assunto assíduo, tornando-se na 

agenda global uma matéria de elevado debate e preocupação (Kegley, 2003, p. 6). 

Nos anos que se seguiram, 70 e 80, alguns grupos terroristas foram aniquilados, deixando de 

lado a conceção ideológica que os caraterizava. Deste modo, começava agora a ganhar nova 

forma e força, progredindo para os sequestros de voos comerciais e ataques suicidas, passando 

a integrar o conflito Israel-Palestina. O surgimento dos homens-bomba foi visto nesta época, 

como algo inovador, uma vez que não havia sido falado anteriormente (Fernandéz, 2005, pp. 24-

27). 

Com o desenrolar da Guerra Fria emergiram muitos raptos de civis, homens-bomba e o uso 

maciço de dispositivos explosivos (Fernandéz, 2005, p. 29). Quando se deu o desfecho da 

mesma e da União Soviética, o terrorismo foi visto como algo que se pudesse extinguir. No 

entanto, ao longo das últimas décadas, principalmente no período do pós-guerra fria, verificou-se 

que os eventos terroristas tenderam a aumentar. 

Segundo Gearson (2002, p. 7), o “velho terrorismo” parecia estar em declínio, embora um 

número expressivo das suas características fosse inesperadamente fixo, encontrando expressão 

nos novos terroristas e no novo terrorismo. 

O fim da Guerra Fria trouxe ainda uma nova designação o “hiperterrorismo” (Fernandéz, 2005, 

p. 62). O hiperterrorismo postula que o terrorismo contemporâneo é descrito pela alta 

irracionalidade, imprevisibilidade e grande destruição. Nesse prisma, possui uma essência 

qualitativa diferente das modalidades tradicionais das organizações operacionais de violência 

política, vincadamente hierarquizadas no passado (Fernandéz, 2005, pp. 10-12). 

Na visão de Paletz e Vinson (1992, p. 1), o terrorismo assume assim várias formas, terrorismo 

de Estado, feita pelos habitantes de um determinado Estado; o terrorismo patrocinado pelo 
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Estado, contra a população de outros Estados e por fim, o terrorismo insurgente, que não 

carrega tantas mortes como o terrorismo de Estado. Todavia, ganhou uma grande dimensão na 

literatura e grande visibilidade. 

O fenómeno da globalização é encarado como um processo fulcral no conhecimento da 

transnacionalização do terrorismo, latente gradativamente nas últimas décadas do século XX. 

Assim, quando os territórios deixaram de estar isolados e quando os eventos e acontecimentos 

locais assumiram um impacto global, surgiu uma nova forma de conceber o mundo. A 

consciência das pessoas foi afetada devido às injustiças e conflitos locais que também 

despoletaram interesse (Merlos, 2008, p. 110). 

Deste modo, o terrorismo contemporâneo tem assumido uma postura orientada para o 

islamismo radical e fanático, que tem a ver com um determinado idealismo. Assim, o “Novo 

Terrorismo” teve o seu apogeu no decorrer da Guerra Fria, muito embora, também tenha sido 

nesse período que o terrorismo tenha sido atenuado (Fernandéz, 2005, p. 27). 

Outrora, o terrorismo era analisado sob um prisma de causalidade, na medida em que só 

tinham em conta as especificidades, razões e causas que conduziam os grupos terroristas a 

experimentar tais atos. Com o passar do tempo, o seu foco de análise começou a desviar-se, 

passando a evidenciar as tecnologias e os seus potenciais danos, uma vez que, as metodologias 

adotadas por esses grupos eram devastadoras e cruéis (Fernandéz, 2005, pp. 27-28). 

Este fenómeno transforma a nossa sociedade e assume um duplo potencial. Por um lado é visto 

como uma ameaça para todos, por outro tem grande impacto na sociedade moderna. Após a 

revolução da informação que se deu, sobretudo, na segunda metade do século XX, houve um 

impulso para gerar uma sociedade que caminha em direção da abertura e das recentes formas 

de comunicação, criando o “novo terrorismo” (Perešin, 2007, pp. 5-6). Assim, os movimentos 

sociais contemporâneos encontram-se sob a intervenção de informações que tem vindo a evocar 

novos significados. Um dos efeitos diretos são as novas oportunidades potencializadas pelos 

media na comunicação célere de informações e a sua divulgação global (Perešin, 2007, p. 18). 

Os defensores do conceito “novo terrorismo” apontam para um destaque da religião, 

especialmente o islamismo radical, como uma de suas principais características, ao passo que o 

“velho terrorismo” era principalmente secular nas suas inspirações (Juergensmeyer, 2000, cit in 

Spencer, 2006, p. 9). Os grupos mais afamados e populares encontram-se no Médio Oriente, 



10 

 

local onde emergiu o movimento das células religiosas extremistas assentes no fanatismo 

religioso (Fernandéz, 2005, p. 30). 

Relativamente à motivação religiosa, muitos dos defensores do “novo terrorismo” apontam que 

uma das principais características deste novo movimento é a crescente disposição de usar 

violência excessiva e indiscriminada (Spencer, 2006, p. 9). 

Importa referir, que o mundo muçulmano não é jihadista, porque a grande parte dos 

muçulmanos rege-se pela religião e só tem conhecimento do radicalismo ativista, quando é 

vítima de algum ataque (Nogueira, 2015, p. 321). Assim, quando os jihadistas atacam, não têm 

em consideração os aspetos relativos à raça, política, género, nacionalidade ou idade, mas sim a 

quem é infiel ao Islão, particularmente o Ocidente, onde a lei islâmica não é predominante 

(Castela, 2017, p. 172). Como Nogueira (2015, p. 316) tinha feito notar, o Ocidente é 

percecionado pelo EI e pelos jihadistas como uma ameaça que afronta e despreza 

constantemente o Islão. Ainda no olhar do mesmo autor (2015, p. 318) “todos os passos do EI 

convergem para uma estratégia de confrontação com o Ocidente”, justificando toda a violência 

empregue nos atentados como forma de “Guerra Santa”, cuja finalidade. passa pela união em 

massa dos muçulmanos, agrupando-os sob a bandeira do Islão. 

O EI é considerado o inimigo comum de quase todo o mundo. Teve origem na separação da Al-

Qaeda e tornou-se uma das principais forças do Médio Oriente, principalmente na Síria e no 

Iraque. Os objetivos subjacentes a esta organização passam sobretudo por recriar o antigo 

califado e estabelecê-lo como um Estado nacional. Além disso, o EI pretende propagar o medo e 

o terror a todos aqueles que são considerados “infiéis” e divulgam os seus ideais através da 

propaganda feita nos media sociais contemporâneos, através das suas cosmovisões extremas. A 

organização pretende restituir aos muçulmanos o poder, os direitos, a dignidade e a liderança 

das terras sagradas. Tem como suporte a fé islâmica, e como líder Abu Bakr al-Baghdadi, visto 

como um justo substituto ao profeta Maomé, encontrando-se acima de qualquer lei. Quando o 

líder prega e difunde as suas invocações, ele fá-lo em frente a uma câmara para que a 

informação seja transmitida a todos. Para isso, existe uma equipa de tradutores em todo o 

mundo, que garante que a divulgação da mensagem em vários idiomas e em diversos sites 

jihadistas para que o alcance seja maior (Saletto & Malan, 2016, p. 2). 
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Em 1968, após o sequestro do voo E1 A1procedente de Roma com destino a Tel Aviv, por parte 

de três indivíduos pertencentes a uma célula terrorista, a visão do terrorismo sofreu uma grande 

transformação, abrindo portas para outros estratagemas que se baseavam em viagens de um 

lugar para outro, com o intuito de praticar os ataques atingindo pessoas inocentes (Hoffman, 

2006, p. 63). Deste modo, os terroristas garantem aquilo que ambicionam, o sentimento de 

insegurança em todos os cidadãos, por forma a abranger qualquer indivíduo como potencial 

vítima. 

A partir de 11 de Setembro de 2001, o terrorismo começa a ser encarado de uma forma 

diferente daquela que já havíamos encarado. Nesta altura os líderes das células terroristas 

adotam táticas inovadoras, deixando para trás o armamento sofisticado de destruição maciça, 

empregando uma abordagem terrorista de um planeamento prudente e cauteloso, com táticas 

simples, utilizando o poder da comunicação e o elemento surpresa, com vista a fomentar terror 

na sociedade e impulsionando um “espetáculo” jamais visto em toda a história, englobando um 

elemento simbólico, as torres gémeas - WTC - um ícone emblemático da força do mercado 

capitalista global (Gearson, 2002, p. 7; Duarte, s.d., p. 7). Assim, percebe - se que um dos 

objetivos dos terroristas passa também por projetar uma imagem de poder (Marthoz, 2017, p. 

50). Além do mais, este ataque contou com repercussões a nível local e internacional, afetando 

as agendas políticas e informativas de todo o mundo (Fernandéz, 2005, p. 36). 

Num curto espaço de tempo, o mundo viu-se obrigado a encarar uma nova realidade. As 

icónicas torres ficaram instantaneamente ausentes. Neste cenário de destruição, a falta destes 

edifícios simbólicos representou uma nova desordem a nível mundial. Os atentados do 11S 

transformaram o terrorismo num acontecimento muito mais aterrador do que habitualmente era 

encarado. Assim, já não era considerado uma questão de delinquência, mas algo que começava 

a passar nos telejornais (Kegley, 2003, p. 1). 

No terrorismo contemporâneo, o fator “vida humana” encontra-se de certa forma, vulgarizado, 

incluindo o suicídio na maioria dos ataques. Aqui, não há projeção para uma transformação 

política, usando os políticos para este fim, como se verificava no “velho terrorismo” (Fernandéz, 

2005, p. 31). 

O terrorismo é caraterizado por apresentar uma negação relativamente aos valores ocidentais. 

Negar o consenso global em tudo o que é considerado bom confere a energia do Mal, a energia 
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satânica. Ao Ocidente é concedido uma espécie de superioridade, onde o poder subsiste porque 

há uma força simbólica de nomear o Outro, o Inimigo, a ameaça, o Mal. Assim, não é 

surpreendente que alguém capaz de falar a linguagem do Mal desencadeie o acesso da fraqueza 

das culturas ocidentais (Baudrillard, 1997, pp. 91-92). 

Segundo Marthoz (2017, p. 40), os autores dos atentados terroristas de Paris e Bruxelas 

reivindicaram o ataque e pertenciam ao EI sediado na Síria e no Iraque, embora não estivessem 

distantes dos locais onde os atentados se concretizaram, alguns viviam nos bairros de Bruxelas 

e/ou nos arredores de Paris. Assim sendo, é necessário criar ligações entre os países onde se 

dão os ataques ou onde os terroristas atuam, as vítimas e os Estados que os combatem. 

Após vários atentados que haviam sido perpetrados, alguns Estados sentiram necessidade de 

fazer frente a estas emboscadas, para isso decretaram uma “guerra” contra o terrorismo. Logo 

após o 11S, o governo Bush declarou uma “guerra contra o terror”, e posteriormente aos 

ataques de Paris a 13 de novembro de 2015, o presidente francês, na altura François Hollande 

falou também de uma “guerra contra o terrorismo”. Em ambos os casos, as expressões foram 

contestadas, quer por debate, quer por defenderem que o termo era inadequado. Caso disso foi 

Peter Goldsmith, antigo Procurador-Geral da Inglaterra e País de Gales: 

“Se se fala de um povo envolvido numa 'Guerra de Terror', não se corre o 

risco de apenas dignificar a sua causa, corresse o risco de tratá-los como 

soldados e não como criminosos.” (Marthoz, 2017, p. 56). 

Mais tarde, quando Barack Obama assumiu o cargo de presidente dos EUA, recusou-se a utilizar 

o termo “Guerra”, substituindo por “luta” contra o terrorismo5. 

De acordo com Kegley (2003, p. 16), vivemos num mundo que compactua e que é complacente 

com a legitimidade da guerra e o direito à revolução. No século XX, na Rússia, os revolucionários 

orgulhavam-se de serem chamados de terroristas, e até tinham uma brigada terrorista. Nos seus 

atos terroristas, eles tinham em atenção as pessoas e se a vítima estivesse com os familiares, 

não realizavam o ataque. Já os terroristas de hoje concentram mais as suas preocupações com 

a imagem pública. Neste sentido, vemos que numa era onde os media estão bastante presentes, 

o terrorismo assumiu uma noção depreciativa, onde os terroristas se chamam de tudo, menos 

                                                           
5 https://www.theguardian.com/world/2009/mar/25/obama-war-terror-overseas-contingency-operations 
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de terroristas. Eles afirmam ser soldados em guerra e não criminosos, que têm o privilégio de 

infringir as leis comuns (Kegley, 2003, p. 17). 

No passado, o terrorismo era um pouco mais fácil de definir. Para se qualificar um ato de 

terrorista, a violência tinha que ser perpetrada por um indivíduo que agisse a pedido de, ou em 

nome de alguma entidade organizacional existente ou movimento com alguma estrutura 

conspiratória (Hoffman, 2006, p. 38). 

Atualmente, o uso mais amplamente aceito do termo, é essencial e inerentemente político. Diz 

respeito sobretudo ao poder: a busca do poder, a aquisição do poder e o uso do mesmo poder 

para dominar e coagir, para intimidar e controlar para conseguir uma mudança política 

(Hoffman, 2006, pp. 2-3), a criação deliberada e a exploração do medo através da violência ou a 

ameaça da violência na busca de mudança política. O terrorismo é especificamente projetado 

para provocar efeitos psicológicos de longo alcance, além das vítimas imediatas ou objeto do 

ataque terrorista. Pretende instilar o medo interno e, com isso, intimidar, um público-alvo mais 

amplo que pode incluir um grupo étnico ou religioso rival. É projetado para criar poder onde há 

muito pouco (Hoffman, 2006, pp. 40-41). A violência é, portanto, uma condição inevitável para 

terroristas, convencidos de que só através dela a sua causa pode triunfar e os seus objetivos 

políticos podem ser alcançados a longo prazo. Os terroristas planeiam as suas operações de 

maneira a chocar, impressionar e intimidar, por isso, adotam atitudes ousadas e violentas para 

capturar a atenção dos media e, por sua vez, do público e do governo (Hoffman, 2006, p. 255).  

Ainda segundo Hoffman (2006, p. 255), o terrorismo pode ser representado por uma ligação 

que abrange cinco processos individuais, concebidos para alcançar, sequencialmente, os 

seguintes objetivos-chave: 

1. Atenção: por meio de atos de violência dramáticos e fascinantes, os terroristas procuram 

concentrar a atenção em si mesmos e nas suas causas por meio da publicidade que 

recebem, mais frequentemente pela cobertura dos media. 

2. Reconhecimento: após terem a atenção neles e lançado alguma causa previamente 

ignorada ou até então esquecida na agenda do estado, os terroristas procuram traduzir a 

sua notoriedade recente em reconhecimento, e talvez até mesmo simpatia e apoio pela 

causa; 
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3. Conhecimentos: os terroristas tentam capitalizar o interesse e conhecimento que os 

seus atos de violência geraram ao obter o conhecimento de seus direitos e da sua 

organização particular como o porta-voz do eleitorado a quem os terroristas pretendem 

ou, em alguns casos, representam. 

4. Autoridade: com o reconhecimento, os terroristas buscam a autoridade para efetuar as 

mudanças no governo e/ou sociedade que estão no centro da luta do seu movimento. 

Isso pode envolver uma mudança no governo ou em toda a estrutura do Estado, 

redistribuição de riqueza, readequação de fronteiras geográficas ou afirmação de direitos 

das minorias, etc. 

5. Governar: tendo adquirido autoridade, os terroristas desejam consolidar o seu controlo 

direto e completo sobre o estado, sua terra natal e/ou o seu povo. 

Embora alguns movimentos terroristas tenham conseguido alcançar os três primeiros objetivos, 

raramente, em momento algum, qualquer grupo atingiu os dois últimos. No entanto, todos os 

terroristas almejam alcançar este fim, pois para eles, o futuro define a sua realidade (Hoffman, 

2006, p. 255). 

Sendo assim, Kegley (2003, p. 4) referiu que tal como o terrorismo no passado, o terrorismo 

contemporâneo apresenta diversas causas com raízes profundas. A nova era do terrorismo é, 

portanto, caraterizada por ser: 

- Global, na medida em que não apresenta fronteiras, que serviam como obstáculos ao 

terrorismo; 

- Letal, porque foram adotados novos métodos e táticas dos seus atos teatrais e violentos, 

procurando a publicidade de forma a recrutar novos membros, para matar o maior 

número possível com o propósito de minar toda a sociedade e a cultura de um inimigo; 

- A novela envolta dos atentados, pelo seu caráter destrutivo e pelo planeamento; 

- Perpetrados por civis, sem qualquer sanção estatal e por meios que eliminam as fronteiras 

clássicas entre o terrorismo e uma guerra declarada entre estados; 
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- O avanço tecnológico e a sua sofisticação são encarados pelos terroristas como uma mais-

valia, que garante a destruição. Além disso, a civilização contemporânea é vista como 

uma ameaça às tradições divinas e religiosas dos terroristas; 

 - Pode ser executada por organizações transnacionais não-estatais, com recurso a células 

terroristas localizadas em vários países, abarcando níveis sem precedentes de 

comunicação e coordenação; 

- Perpetração de crimes contra a humanidade, através de suicídio, que exige que os 

terroristas sacrifiquem a própria vida, e é feita por extremistas fanáticos, com vista a 

derramar o máximo de sangue possível; 

- Adotam condutas fora dos padrões normais e legais, estabelecidos e aceites durante 

muitos séculos; 

- Partem do pressuposto da realpolitik, ou seja, poder de destruir é o poder da mudança e 

do controlo; e são, 

- Estimulados pelo sentimento de ódio ao alvo, isto é, sentem prazer ao fazer sofrer o alvo, 

pelo que ele é, pelo que faz e pelos valores pelos quais o alvo se rege (Kegley, 2003, p. 

4). 

Desta forma, na perspetiva de Baudrillard (1997, p. 90), “o terrorismo em todas as suas formas 

é o espelho transpolítico do mal”. O terrorismo é a violência ou a ameaça de violência 

empreendida cujo objetivo é criar medo e alarme social (Kegley 2003, p. 1). 

1.1. Perfil do terrorista 

O perfil dos terroristas é mutável, apresentando variações. A nível psicológico, os jihadistas 

podem apresentar um amplo leque de psicopatologias, como a ausência de empatia, falta de 

consciência social, propensão para criar vínculos hostis e busca incessante de antagonismos, 

invocando inimigos reais ou imaginários, que servem muitas vezes como desculpa para a prática 

de condutas violentas e associais que adotam (Immelman, 2001, cit in Merlos, 2008, p.70). 

Por isto, os terroristas procuram no grupo a que se pretendem alistar, apoio e sentimento de 

segurança. A identidade positiva do terrorista é reforçada por via dos desejos individuais que o 

grupo oferece, quando incutem aos seus elementos um olhar sobre um futuro próspero, quando 

aumentam a autoestima e dão sentido à vida, lutando para alcançar esses fins. 
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Para Merlos (2008, p. 72), o perfil dos terroristas não assume, nem deve assumir variantes 

fixas. Normalmente, as organizações contam com perfis terroristas bastante heterogéneos. Por 

exemplo, no ataque de 11 de setembro, os 19 terroristas que compunham a organização, 

tinham idades compreendidas entre 20 e 33 anos, sendo alguns deles desempregados e outros 

empregados, com cursos superiores (Merlos, 2008, p. 72). Já os autores do atentado em 

Madrid, a 11 de março, apresentavam um status social baixo e as suas condições económicas 

eram apenas de subsistência. Ou seja, era notória a ausência de qualificações (Merlos, 2008, 

pp. 72-73). 

Na Europa Ocidental existem também inúmeras organizações terroristas, que abarcam 

terroristas extremistas, cujo perfil é ter entre 20-25 anos e que buscam incessantemente uma 

posição na sociedade, contudo, quando se sentem discriminados, interiorizam ideais extremistas 

e radicais. Para além disso são indivíduos que apresentam estudos superiores (Gomes, 2013, p. 

49). Um dos fatores que Gonçalves (2011, p. 102) apontou e que favorece ao recrutamento dos 

jovens para estas organizações é o desemprego, porque o tempo não é preenchido e por isso, 

absorvem esses valores ideológicos incutidos nas redes. Contudo, as metodologias relativas ao 

recrutamento têm vindo a sofrer transformações, sendo o autorrecrutamento o processo mais 

comum, nos dias de hoje. Desta forma, o papel do recrutador começa a ter pouca relevância 

(Gonçalves, 2011, p. 106). Após o recrutamento, segue-se o processo da radicalização, que se 

instaura devido à revolta moral sobre algum acontecimento que é percecionado como indevido e 

por isso, necessita ser reparado, promovendo uma imagem deturpada da realidade, instigando 

os jovens terroristas a desenvolver teorias da conspiração e a absorver a ideia de que a sua 

religião está ameaçada (Gonçalves, 2011, p. 102).  

Segundo Gomes (2013, p. 234), existem diversas razões para entrar no Jihadismo, começando 

pela ambição extrema de instaurar Shari’a6, a nível global, presente em todos os jihadistas e 

muitas vezes utilizada para justificar as suas ações. Além disso, indicou também o fator do 

desemprego, cujas condições económicas são desfavoráveis e a posição de inferiorização 

sustenta a revolta que os fazem muitas vezes enveredar por este caminho. Assim, a fórmula 

ideal para atrair os jovens muçulmanos para o Jihadismo passa pela ausência de esperança, 

presente numa Europa decadente, que fomenta frequentemente discriminações e desigualdades 

                                                           
6
 Nome dado para designar o direito islâmico. 
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relativamente aos muçulmanos. Aliado a isso, está a privação de emprego e dos recursos 

económicos. 

1.2. Processos de integração a uma organização terrorista 

A eficácia dos ataques conta com o processo de doutrinação, percebido como um método de 

“persuasão direto, imediato e a curto prazo por parte de um agente de influência que reforça 

convicções e tendências de comportamentos previamente existentes e um elemento de 

compromisso pessoal com respeito ao persuasor para realizar a missão” (Merari, s.d., p. 215, 

cit in Merlos, 2008, p. 81). O processo de conversão para um culto extremista admite, no 

indivíduo, os seguintes passos: em primeiro lugar, a acumulação de tensões internas e 

desconforto; em seguida, perspetiva para solucionar a questão religiosa; posteriormente, a busca 

incessante, decisiva e prioritária do caminho redentor; o reconhecimento do Princípio Divino 

como um ponto de viragem para uma nova vida; criação de laços afetivos e vínculos com 

indivíduos cujo estado psicológico é análogo; neutralização de interferências extrínsecas àquele 

contexto e por fim, a disposição para efetuar uma missão que esteja em sintonia com os novos 

princípios apreendidos. 

A persuasão exercida nos potenciais terroristas para que entrem na célula tem em conta quatro 

aspetos fulcrais: primeiro, falar do sucesso da organização e aperfeiçoar as expetativas de 

eficácia; segundo, mencionar os benefícios coletivos a alcançar, reforçando sempre que existem 

ameaças a enfrentar e que devem ser combatidas urgentemente; em terceiro lugar, mencionar 

os incitamentos associados à inclusão na célula, e por fim, em quarto desenvolver soluções para 

qualquer situação pessoal ou dificuldade que seja considerada um entrave para entrar no grupo 

(Klandermans, 1997, cit in Merlos 2008, pp. 81-82). 

O processo de instrução ou doutrinação pode ser consumado de três a quatro semanas, ou levar 

entre cinco a seis meses, variando de acordo com a operação e a exigência que a mesma 

impõe. As sessões têm a duração de 4 horas diárias, e detém como mote as etapas do Alcorão 

que dignificam o suicídio, destacando as vantagens post mortem. 

Os treinadores que lhes incutem estes ensinamentos destacam a decadência do universo árabe 

e muçulmano, reforçando a pressão do grupo de levar o terrorista a um beco sem saída. Além 

disso, mencionam a inferiorização e humilhação proveniente das condutas estrangeiras dos EUA 

e dos seus aliados (Moghadam, 2003, p. 86, cit in Merlos, 2008, p. 82). 
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É imperativo que o grupo inculque ideias de que o sacrifício pessoal e espiritual levado ao 

extremo é a única maneira de recuperar a dignidade do Islã e salvar o mundo da corrupção 

moral e da tirania do Ocidente. O processo de mentalização mostra o sofrimento material e a 

repressão dos muçulmanos em todo o mundo, insinuando que a melhor resposta a adotar seria 

a do martírio. Assim, as organizações terroristas assumem uma comunicação persuasiva, 

garantindo o êxito dos estágios seguintes (Cragin & Gerwehr, 2005, pp. 21-24, cit in Merlos, 

2008, pp. 82-83). 

Durante a fase de doutrinação e treino, os recentes terroristas são submetidos a um isolamento 

físico e psicológico, por forma a eliminar as influências sociais e potenciais comunicações que 

possam comprometer o trabalho psicológico promovido pelas organizações terroristas. Quando o 

tempo de isolamento físico é encurtado, por diversas circunstâncias, os treinadores procuram 

monitorizar as relações sociais dos terroristas e limitam os seus contatos com pessoas, grupos e 

instituições não vinculadas à célula. Neste sentido, impedem que os terroristas caiam em 

pensamentos autónomos e apaziguadores sobre as temáticas auferidas e consolidadas (Merlos, 

2008, p. 83). 

Assim, ao longo do processo de educação, os terroristas leem várias passagens indicadas no 

Alcorão, onde o martírio e as vantagens de uma vida futura no paraíso são enaltecidos. Para que 

a manipulação psicológica seja eficaz, os treinadores adotam um método que passa por utilizar 

pessoas simbólicas na emissão das mensagens, conferindo-lhes deste modo credibilidade e 

atração a envergar por aquele caminho (Brinõl et al., 2001, cit in Merlos, 2008, p. 83). Os 

potenciais jihadistas são expostos a testemunhos diretos e indiretos, através de vídeos e textos, 

de veteranos ou de líderes terroristas da organização, prestigiados e encarados como modelos a 

seguir (Corte, 2007, pp. 322-324, cit in Merlos, 2008, p. 84) 

Quando a interação e socialização com o exterior diminui radicalmente, e por outro lado quando 

aumenta a nível interno, na organização, os parceiros ideológicos assumem uma postura 

relevante e tornam-se a única referência na admissão de comportamentos jihadistas (Merlos, 

2008, p. 84). 

A socialização pretende intensificar os processos psicológicos complementares, a ideologização 

e a despersonalização. A assimilação dos terroristas permite que os membros se sintam iguais 

ou permutáveis de um grupo, e não se sintam como pessoas cujas caraterísticas são 
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idiossincráticas. É no decorrer desse desenvolvimento que a obediência e a tendência para a 

jihad, como meio de transferência de responsabilidade dos seus atos a figuras de autoridade se 

dá (Corte, 2007, pp. 391-321, cit in Merlos, 2008, p. 85). 

O recrutamento, radicalização e a instigação ao terrorismo podem ser encarados como sinais ao 

longo de uma série de acontecimentos sequenciais. O processo de radicalização diz respeito à 

instrução que anda de braço dado com a alteração dos recrutas em indivíduos prontos a agir 

com extrema violência, tendo por base ideologias extremistas e fanáticas. Ao longo deste 

processo, a propaganda está presente, quando é utilizada para informar pessoalmente ou pela 

internet. Dependendo das circunstâncias e das relações individuais, o tempo e eficácia da 

propaganda, assim como dos meios persuasivos podem alterar-se (UNODC, 2012, pp. 4-7). 

2. Media 

A revolução da informação atingiu o seu auge na segunda metade do século XX e teve a sua 

importância nos campos da sociedade global (Perešin, 2007, pp. 5-6). 

As inovações tecnológicas, em particular os media digitais, tiveram algum impacto na forma 

como as pessoas usam estes serviços de entretenimento e informação. Mais do que isso, o 

próprio tecido da vida quotidiano tem vindo a alterar-se. Hoje em dia, as pessoas interagem de 

formas diferentes e as suas sensibilidades e psicologias têm vindo a modificar-se (Nayyar, 2016, 

p. 5). 

As condutas dos media podem apresentar repercussões relativamente às pessoas, organizações 

e instituições quer seja por ação ou por omissão (Marthoz, 2017, p. 30). 

A comunicação tem vindo a ser cada vez mais eficaz, passamos do telefone à rádio, da TV à 

informática, e hoje falamos dos multimédia (Wolton, 1999, p. 7). Desta forma, o autor (1999, p. 

9) considera arriscado ver que a tecnologia permite uma aproximação entre os indivíduos e 

nesse seguimento, quanto mais próximos estiverem, mais notórias são as disparidades entre 

eles.  

Na Era da Informação, está presente o sentimento de inquietação, decorrente das 

transformações tecnológicas (Castells, 2004, p. 318). Quando falamos em media, podemos 

referir-nos à Industria Cultural que forma um sistema coeso e harmónico, económica e 

politicamente (Ferreira, s.d, p. 4). 
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A sociedade em rede está a fixar-se no planeta, em múltiplos formatos, apresentando diferentes 

efeitos na vida dos indivíduos, de acordo com a sua história, cultura e instituições. As alterações 

operadas pelos usos da internet concedem oportunidades, mas também levantam muitos 

desafios (Castells, 2004, p. 318). 

Como fazia notar ainda Castells (2004, p. 15), as redes representam formas clássicas da 

atividade humana, contudo, na sociedade atual, ganharam novas formas. Com efeito, a internet 

é um meio de comunicação que garante a comunicação num determinado espaço e tempo, mas 

a uma escala global (Castells, 2004, p. 16). Ainda para o mesmo autor, se a a internet pode ser 

percecionada como a tecnologia da liberdade, pode conduzir também à exclusão de pessoas ou 

grupos sociais. 

A indústria progrediu, passando de um media com conteúdos e públicos homogéneos, como é o 

caso das redes nacionais de rádio e de TV, para um sistema de media diferenciado, que resulta 

na difusão para audiências específicas. Tendo suporte no perfil sociodemográfico da pessoa, os 

media tentam os consumidores com programas individualizados. E isso se processa de forma a 

que, como no-lo menciona Umberto Eco, os códigos específicos das pessoas se coadunem com 

os códigos dos media (Castells, 2009, p. 179). Deste ponto de vista, Neuman (1991, p. 114), cit 

in Castells (2009, p. 179) tem razão de dizer que o público é, muitas vezes, em elemento 

passivo, embora possa também ser ativo e reativo. 

A Al-Qaeda, como o refere Seib (2008), cit in Castells (2009, p. 80), bem como as organizações 

associadas a esta, formam uma rede nos media, potenciando o medo. Para além disso, 

fomentam esperanças nos crentes oprimidos. Castells (2009, p. 230) acrescenta ainda que 

vários estudiosos relacionaram as questões do terrorismo às da guerra do Iraque, e perceberam 

as suas ligações emocionais e cognitivas relativamente a esses assuntos, permitindo ampliar os 

níveis de apoio à guerra. 

A sociedade depende dos media para se manter informada e para receber opiniões. A influência 

dos mesmos na cobertura do terrorismo demonstra, de acordo com vários estudos, uma 

correlação entre o aumento da cobertura desses eventos e a perceção da ameaça ao terrorismo 

(Kern, Just & Norris, 2003, cit in Castells, 2009, p. 233). A violência política é um estilo de 

comunicação através de imagens chocantes, de morte (Castells, 2009, p. 536).  

Os media divulgaram fotos de crianças vítimas, como foi o caso das crianças mortas que 

apareciam com o rosto descoberto, logo após o ataque na Síria, em 2013, em Ghouta. Além 
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dessa, foi também divulgada outra imagem de uma criança refugiada morta numa praia turca, 

que correu imensos noticiários. Na Europa, a publicação deste tipo de conteúdos provocou um 

debate aceso nos meios de comunicação e no público. Determinados media Árabes, ficaram 

surpreendidos com a reação global a essas fotos e canalizaram o seu foco para um sentimento 

de culpa e humanidade. O jornal Ouest-France expôs algumas dessas fotos para abrir 

mentalidades e consciências, embora o público tenha referido ficar escandalizado com tais 

imagens.7  

A cobertura do terrorismo é um desafio único para os media, uma vez que estão presentes 

inúmeras emoções tumultuadas de desordem e angústia, de ânsia por informação em tempo 

real e dos interesses políticos abrangidos. No momento em que têm conhecimento da 

ocorrência de algum atentado, os media privilegiam a emissão ao vivo e em tempo real, num 

cenário lotado de incertezas, ou seja, num contexto mediático (Marthoz, 2017, p. 45).  

O terrorista visa sobretudo criar um clima permanente de insegurança nas populações-alvo, e 

por isso recorre a exteriorizações de destruição fortuita. As medidas de segurança criadas para 

fazer face a estes problemas expandem o medo e a inquietação (Castells, 2009, p. 536).  

Weimann (1983), citado por Paletz e Boiney (1992, p. 18), indicou que a cobertura representava 

apoio ao terrorismo e apontou que a exposição aos media podia melhorar a apreciação dos 

espetadores relativamente ao mesmo. Mais tarde, em 1990, Weimann apurou que os indivíduos 

expostos à cobertura de atentados tendem para considerar este tipo de problemática como 

“muito relevante, contrariamente aos que não são submetidos a essa exposição”. 

Os jihadistas utilizam as redes há mais de 20 anos. Este uso, começou quando a Al-Qaeda 

apresentou o seu primeiro site “Azzam.com” e a partir daí, várias organizações começaram a 

fazer uso dos media digitais para difundir a sua ideologia em tempo real (Illaro, 2015, p. 2). 

Assim, quando as pessoas têm conhecimento dos ataques, os sentimentos das mesmas fazem-

se notar nas redes sociais. Geralmente, essas pessoas encontram-se no local dos atentados e 

partilham informações de forma instantânea e imediata (Bressers & Hume, 2012, cit in 

Henriques, 2016, p. 14). 

 

                                                           
7
 http://www.odi.media/wp-content/uploads/2015/09/Billet-du-Mediateur-du-Monde-du-3-septembre.pdf 
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2.1. Propaganda 
 

A propaganda abrange muito mais do que os media contemporâneos que conhecemos. Apesar 

dos jornais, televisão e rádio assumirem um papel preponderante nas relações públicas dos 

terroristas, existem outras metodologias dos terroristas para atraírem e captarem a atenção que 

tanto desejam. A propaganda é um elemento importante na tática terrorista. Assim, foi levantada 

uma questão metafórica elaborada pela ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, em 

uma publicação ao New York Times8, “será que as organizações terroristas podem ser sufocadas 

ao lhes ser negado o ‘oxigénio da publicidade’?” (Gerrits, 1992, p. 29).  

A propaganda positiva que os media desenvolvem permite a legitimidade das causas do 

terrorismo, bem como a afirmação de identidade das mesmas. Assim, assegura a continuidade 

do grupo e possibilita a obtenção de ganhos acessórios relativamente ao recrutamento de 

pessoas. Para além disso, essa publicidade pode ser eficaz na angariação de fundos pelas 

pessoas que difundem os ideais da organização terrorista (Novais, 2012, p. 94). 

Segundo Lia (2007, p. 3), o principal objetivo da exploração da internet por parte dos grupos 

terroristas, como a Al-Qaeda está no poder da propaganda. Contudo o público é variado, 

conforme a violência terrorista. A utilização desta plataforma por parte da Al-Qaeda permite 

aterrorizar o inimigo e as suas mensagens abrangem um público mais vasto. 

A propaganda é também utilizada pelas organizações para a obtenção de apoio e tolerância 

social para o uso da violência. Isso consolida os recursos materiais e humanos que afetam as 

organizações terroristas e é crucial para que as mesmas perdurem ao longo do tempo. Também 

é neste plano da propaganda que os terroristas procuram esquivar-se da responsabilidade das 

suas condutas culpando as vítimas, que são naturalmente os inimigos, desumanizando desta 

forma, os alvos. Além do mais, utilizam uma linguagem retórica, que inclui eufemismos para 

encobrir as consequências do exercício da violência política, a desumanidade e imoralidade que 

isso traz (Bandura, 2002, pp. 101-117). 

De acordo com Castells (2009, pp. 176-177) é imprescindível analisar os modelos culturais no 

mundo globalizado, ou seja, de que forma a comunicação se produz, para se perceber como se 

produz a comunicação. Existem protocolos de comunicação que dizem respeito às práticas e às 

                                                           
8
 https://www.nytimes.com/1985/07/16/world/thatcher-urges-the-press-to-help-starve-terrorists.html 
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plataformas de suporte organizacional que permitem a partilha de significados entre os campos 

culturais da sociedade de rede global. Os principais protocolos transversais de comunicação são: 

(i) a publicidade que está presente em todas as partes e em todos os modelos culturais e utiliza 

todas as plataformas, televisão, rádio, internet e telemóveis. É perspetivada como a cultura de 

mercantilização, sendo vista também como o núcleo do capitalismo global, na medida em que 

influencia em todas as expressões culturais e apoio na mediatização. (ii) A construção de uma 

linguagem, que de acordo com, McLean (2007), cit in Castells (2009, p. 177), é comum aos 

meios de comunicação e permite reformatar uma fórmula de contar histórias e integrar géneros. 

O branding 9  é uma estrutura de relação entre indivíduos e grupos em relação a diferentes 

modelos culturais, assim, é mais eficaz quando há integração vertical de produtos de media 

facilitada pela globalização e rede de indústrias culturais (Lash & Lury, 2007, cit in Castells, 

2009, p. 177). A construção dos significados atua no âmbito cultural local e global e é descrito 

pela sua enorme variedade. No decorrer dos processos de construção de significados podemos 

encontrar uma peculiaridade comum a todos, que deriva das mensagens e quadros mentais 

formados, formatados e propagados pelos media.  

 (iii) As mensagens e códigos podem ser introduzidos no sistema de comunicação, por serem 

diversificados e versáteis. Assim, na visão de Castells (2009, p. 357), o poder poderia residir nas 

redes de comunicação uma vez que, as relações de poder são construídas na mente humana e 

a estrutura de significados deriva dos fluxos de informação e das imagens processadas nessas 

mesmas redes. Todavia, esse pensamento é empiricamente erróneo, porque os media não são a 

mensagem, apesar de determinarem o formato e a partilha da mesma. A mensagem é 

simplesmente a mensagem e as redes de comunicação não são a mensagem, mas antes os 

emissores da mesma. Uma das condições para a construção do significado da mensagem é que 

tem proveniência no seu remetente, outras delas referem-se à mente de quem a recebe, quer 

individual ou coletivamente. Este último, diz respeito ao contexto cultural em que a informação é 

recebida. Assim sendo, as formas de comunicação em massa podem, de facto, influenciar a 

mente dos indivíduos por meio do formato da mensagem. 

O processo de digitalização da mensagem é vista como uma norma da comunicação, isto é 

equivalente a uma difusão viral através das redes de comunicação. Este processo pode adotar 

um efeito oposto expressivo, uma vez que, amplia a difusão da mensagem, além do controle que 

                                                           
9
 Gestão de uma marca. 
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alguém pode exercer. Poderá adotar carácter positivo quando pretendemos disseminar a 

informação, ou negativo, quando não se pretende propagar a mensagem (Castells, 2009, p. 

537).  

Os protocolos de comunicação estabelecidos na nossa sociedade baseiam-se na cultura da 

compartilha. Esses processos são agregados à mente das pessoas através da interação entre os 

múltiplos pontos de conexão do sistema de comunicação e a própria construção mental das 

pessoas. Neste sentido, o público está na origem de um processo de mudança cultural, 

revogando a sua dependência histórica dos media durante a era da comunicação em massa 

(Castells, 2009, pp. 177-178). 

Na visão de Wolton (1999, p. 36), os meios de comunicação de massas provocam o medo duplo 

da manipulação. A rádio sugere medo, mas por outro lado induz encanto, o mesmo acontece 

com a televisão, mas de forma agravada por ser vista como um meio de comunicação de grande 

escala. Deste modo, foi possível entender que os media nos influenciam, sendo a televisão um 

meio com grande sucesso, real e duradouro (Wolton, 1999, p. 56). 

Segundo a UNODC (2012, p, 4), a propaganda terrorista representa uma grande ameaça 

sobretudo pela maneira como é aplicada, e a intenção com a qual é partilhada. A propaganda 

disposta na internet pretende atingir vários fins e públicos. Quando é destinada aos apoiantes 

potenciais ou reais, pode tender ao recrutamento, à radicalização e instigar o terrorismo, por 

meio de mensagens que transmitem orgulho, realização e devoção a um propósito extremista.  

Além do mais, a propaganda pode ser usada para provar o cumprimento efetivo dos ataques 

terroristas àqueles que os financiaram. Outro dos objetivos refere-se à manipulação psicológica 

para deteriorar a crença de um indivíduo em certos valores sociais coletivos, ou para promover 

um sentimento de medo ou pânico numa sociedade ou em parte dela. Isso pode ser alcançado 

através da divulgação de rumores, ameaças de violência ou imagens relacionadas a atos 

agressivos. O público-alvo pode incluir visitantes diretos de conteúdo, bem como aqueles 

afetados pela publicidade potencial gerada por tal material. No que diz respeito à comunidade 

internacional em geral, o objetivo tende muitas vezes transmitir o desejo de alcançar fins 

políticos (Weimann, 2006, pp. 37-38, cit in UNODC, 2012, p. 4). 

Em suma, os terroristas vêm na propaganda uma fonte inesgotável de benefícios, pois permite: 

sustentar a coesão interna, alimentar a moral e motivação do grupo, validando as suas visões 
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sociais e religiosas; atrair novos elementos para se alistar ao grupo; aterrorizar os inimigos e 

fragilizar a confiança que os mesmos colocam sobre os governos; transferir a culpa, 

racionalizando os crimes e invalidando os governos do Ocidente, propagando histórias sobre as 

razões e as respostas dos males do universo muçulmano e alegando que a única solução é a 

violência e a destruição da moral do infiel, demonstrando-lhes que a melhor opção será sempre 

a da luta, fazendo-lhes refletir nos elevados custos materiais, pessoais, económicos e humanos 

(Merlos, 2008, p.127). 

Os objetivos psicológicos assumem uma função relevante na estratégia terrorista, e a publicidade 

é um meio para cumprir esses objetivos. A perpetração de atos terroristas, por deter um grande 

valor noticioso, implica que os terroristas tenham de experimentar ações nas quais os media 

estejam interessados (Gerrits, 1992, p. 45). 

Existem portanto, segundo Gerrits (1992, p. 46), pelo menos três formas pelas quais os 

terroristas podem ampliar o valor das notícias relativamente às suas ações, são elas: 1) o grau 

de violência aplicado e, a partir disso, o número ou o status das vítimas; 2) tornar as ações 

atraentes para os meios de comunicação e utilizar o público com base no uso do simbolismo, ou 

seja, se as ações forem realizadas num determinado tempo ou lugar, com um significado 

especial para o movimento ou para o país atacado, elas atrairão uma atenção extra; 3) o 

aumento do valor das notícias reside no desempenho de ações espetaculares ou especiais que 

aliciem os media (Gerrits, 1992, p. 46). 

A escolha do lugar e a hora são fatores cruciais para o sucesso de qualquer operação (Al-

Malahem, 2014, p. 70). A preferência dos tempos e locais onde os terroristas almejam praticar o 

ataque, estão diretamente ligados ao objetivo de adquirir vantagem psicológica. Essas seleções 

constituem um dos elementos mais planeados da estratégia e tática terrorista. Assim, os 

terroristas planeiam os ataques para quando e onde os media já estiverem reunidos, para que 

os mesmos possam ver o sucedido. Desta maneira, não necessitam de criar todas as notícias 

por si mesmos e podem utilizar os meios de comunicação já presentes nos locais (Gerrits, 1992, 

pp. 50-51). 

O momento também é muito importante, porque os terroristas podem aproveitar e atuar nas 

horas de maior pico de audiência dos media. Além disso, podem agir num determinado tempo, 

para provocar reações em eventos políticos, declarações ou ações de outras partes no conflito. 
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Ainda outra razão para operar num momento específico passa por desviar a atenção da 

imprensa e do público de coisas adversas à organização terrorista (Gerrits, 1992, pp. 50-51). 

Assim, na revista jihadista Inspire conclui-se “the right man in the right place devastates the 

enemy. CHOOSE WISELY” (Al-Malahem, 2014, p. 72). 

Na figura abaixo, podemos verificar alguns dados retirados da revista Inspire cujos terroristas 

tem em consideração. 

Figura 1 – Dados de campo 

Retirado de: https://azelin.files.wordpress.com/2014/04/inspire-magazine-issue-12.pdf  

Os terroristas podem chegar aos media através do contato com os jornalistas, ao conceder 

entrevistas aos representantes dos meios de comunicação. As entrevistas assumem um caráter 

atrativo para os terroristas, pois atenuam a distância do público, permitindo, muitas vezes, 

elaborar declarações políticas não editadas. Neste sentido, os jornalistas e os editores são 

encarados como uma espécie de guardiões do grande público. Dependendo da natureza dos 

contatos que estabelecem com jornalistas, simpatizantes, os terroristas poderão contar, em 

maior ou menor grau, com a publicação das suas ideias (Gerrits, 1992, p. 54). 
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Os membros das organizações terroristas verificaram que a maneira mais direta de chamar 

atenção dos media passa pela reivindicação de responsabilidade. Após um atentado, a 

organização terrorista, por telefone ou por escrito, dá a conhecer a todos quem foi o responsável 

pelo acontecido. Na grande parte dos casos, os jornais, rádios e televisões ou agências de 

notícias são os eleitos para comunicar tais anúncios (Gerrits, 1992, p. 55). 

O simbolismo pode ser poderoso neste tipo de eventos, porque os símbolos são usados para 

transmitir, para casa, uma determinada mensagem. A escolha de um determinado alvo, pode 

dizer muito sobre os objetivos de uma organização, assim como a denominação que um grupo 

terrorista escolhe para si. O significado simbólico pode relacionar-se com inúmeras coisas, o ato 

pode contemplar o simbolismo em si mesmo, ou o lugar, a hora ou a data podem apresentar um 

certo significado (Gerrits, 1992, p. 56). 

Importa reforçar que as táticas de publicidade utilizadas deixam claro que os grupos terroristas 

usam os meios de comunicação e a publicidade de forma objetiva. Contudo, os terroristas não 

pendem unicamente para a rádio, televisão e jornais para atingir seus objetivos psicológicos, eles 

também gastam muito tempo e energia em outros métodos para promover os seus ideais, 

como, reuniões, folhetos, panfletos e jornais periódicos, pois consideram estas ferramentas 

atraentes e necessárias na disseminação de informação (Gerrits, 1992, p. 59) 

O pensamento coletivo contribui para fortificar internamente as redes jihadistas através do 

pensamento irrisório de invencibilidade, fazendo com que os terroristas subestimem os riscos a 

que se propõem; além disso, evitam qualquer julgamento ético acerca das suas atitudes, vivendo 

com a crença na superioridade moral do grupo; descartam toda a informação que desencoraje 

uma decisão e são consistentes com as opiniões predominantes do grupo; avocam o estereótipo 

negativo sobre o inimigo, acreditando que estão a caminhar no sentido da correção moral de 

decisões e condutas; reprovam afirmações que contestam opiniões dominantes; autocensuram, 

quando os terroristas evitam expressar opiniões pessoais contrárias às do grupo; a censura que 

se materializa quando um terrorista encobre informações, quando o terrorista questiona a 

eficiência ou moralidade da decisão mais consistente com a posição dominante e a ilusão que 

faz com que os terroristas pensem na existência de um consenso absoluto (Corte, 2007, pp. 

350-351, cit in Merlos, 2008, p. 86). 
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Enquanto o Ocidente encara estes acontecimentos como hostis e desumanos, na visão e na 

conceção islamista-jihadista, estes atos são perspetivados como atos de patriotismo, coragem e 

determinação, encarados com respeito e profunda admiração, que são objetos de estímulo, 

inspiração e fascínio (Merlos, 2008, p. 89). 

Os terroristas procuram moldar a sua propaganda com o objetivo de atrair para a sua ideologia, 

os grupos vulneráveis e estigmatizados da sociedade. Para isso, tomam em consideração os 

sentimentos das pessoas que incorporam essas minorias, como é o caso do sentimento de 

exclusão, injustiça ou de humilhação. Podendo adaptar-se aos fatores demográficos, como sexo 

ou idade e as condições socioeconómicas. A propaganda é um elemento indispensável na 

radicalização, porque cede argumentos doutrinários que auxilia na legitimação de posições 

extremistas. Os terroristas alcançam um vasto público para as demandas violentas apoiadas por 

lamentações reais e ilusórias que pretendem ajustar os desejos através de uma retórica hostil e 

moldar mentalidades. 

A propaganda exercida por estas organizações pende em volta de reflexões ideológicas, 

emocionais, identitárias e utilitárias, com o intuito de prover motivações e encorajar os que se 

encontram no processo da radicalização (European Commission, 2008, pp. 16-17).  

O facto de estes indivíduos integrarem um grupo e serem por ele subordinados potencia o 

pensamento de grupo e a dinâmica intergrupal dentro da clandestinidade, fulcrais para a 

existência de coesão que garante a subsistência do grupo. Para além disso, promove processos 

de tomada de decisões incorretos. A glorificação e a desumanização dos terroristas são 

especificidades do processo doutrinário iniciado pela propaganda. As relações entre o indivíduo e 

o seu grupo são reforçadas pela propaganda, ao agregar considerações racionais e emocionais. 

Deste modo, o terrorista pensa que só tem uma solução, adotar condutas violentas, que são 

encaradas como um bom meio para atingir os seus fins (European Commission, 2008, p. 17). 

A propaganda conta com um conteúdo abonado de comparações históricas e sua natureza 

heroica e gloriosa, que ajudam na construção de um mundo utópico para uma guerra utópica10. 

A estratégia de propaganda contou com os fatores básicos fixados pelo movimento jihadista e 

são eles: a modificação de crenças, comportamentos e atitudes; o uso deturpado e seletivo de 
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 https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/20080500_cscp_report_vries.pdf 
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opiniões, mesclando verdades e mentiras, desinformando por forma, a atingir um propósito 

político exclusivo; a comunicação exagerada e proferida com irracionalidade; a aplicação de 

mitos com vista a instalá-los no subconsciente coletivo do público; a utilização do simbolismo 

visual para infiltrar as emoções do público, encaminhando-os no sentido pretendido; a gestão 

permanente e moral do maniqueísmo e da dicotomia; a aplicação de uma linguagem com cariz 

partidário, reforçando as crenças das pessoas e por fim, o excesso da argumentação 

potenciando a construção social do sentimento de ódio, focado no inimigo (Lilleker, 2006, pp. 

162-164, cit in Merlos, 2008, p. 110). 

Visacro, definiu a publicidade como sendo algo que os terroristas pretendem, na medida em que 

há um vínculo entre o resultado do ataque ao alvo e as pessoas a quem se pretende 

implementar o terror. A comunicação social é perspetivada como um “agente catalisador”, ou 

seja, se o ataque e os seus efeitos não forem difundidos, o ataque foi mal sucedido. Todavia, a 

publicidade deverá ser proporcional ao efeito pretendido. Neste sentido, o terrorista encara os 

media como um instrumento indispensável, tão relevante quanto os explosivos utilizados 

(Visacro, 2009, p. 285, cit in Carlos, 2012, pp. 52-53).  

Assim: 

“Um ataque que passasse despercebido não teria êxito. Por maior que fosse o 

dano causado, não atingiria os restantes objetivos se fosse privado da 

imprescindível publicidade. O terrorismo respira notícia, sem ele morreria 

asfixiado” (Coma, 2005, p. 2, cit in Merlos, 2008, p. 80). 

“O sucesso de uma operação terrorista depende quase inteiramente da quantidade de 

publicidade que recebe” (Laqueur, 1977, p. 109, cit in Paletz & Boiney, 1992, p.7). 

Os terroristas podem propagar informações ilícitas ao fazer publicidade, incitando e promovendo 

o terrorismo, engrandecendo-o, obtendo recursos e apoios financeiros para a perpetuação dos 

eventos (Chicharro, 2013, p. 1), através, por exemplo, de solicitação nos fóruns ou sites, ou no 

envio de emails, àqueles que queiram patrocinar a causa (Illaro, 2015, p. 9) e recrutando 

pessoas de diferentes partes do mundo. Quando os novos elementos são recrutados, passam 

por treinos com vista a fazê-los seguir as mesmas convicções que os terroristas (Chicharro, 

2013, p. 1). 
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No passado, estes tipos de conteúdos eram concedidos a um público limitado, através de CD’s e 

DVD’s, contudo, com o passar do tempo migraram para a internet, contando com sites, fóruns 

virtuais, revistas online, redes sociais como twitter e facebook e sites de compartilhamento de 

vídeos, como o YouTube (UNODC, 2012, p. 4). 

O aparecimento da internet, para Noguero (2002, p. 463) traduziu-se numa modificação 

profunda em todos os meios de comunicação, contudo, essas alterações foram mais notórias no 

mundo da propaganda, quer no campo social como no campo comercial. Assim foi fundamental 

assinalar as divergências entre o espaço publicitário na internet e o espaço publicitário 

tradicional. Ao fazer esta comparação, Noguero (2002, p. 463) entende que essas divergências 

apontam que a publicidade exercida por essa nova tecnologia da informação, pressupõe uma 

conceção de persuasão. Deste modo, na internet, o internauta pode falar, escrever, deixar a sua 

opinião interagindo com o outro, e estabelecendo uma relação interativa, o que não acontece em 

outros meios (Noguero, 2002, p. 464).  

A propaganda exercida na internet apresenta um papel antagónico, funcionando como uma 

espécie de catalisador e mobilizador para terroristas que alcançam com sucesso os seus 

objetivos (Benjamin, 2006, pp. 40-41, cit in Merlos, 2008, p. 148). 

Segundo Jané (1982, pp. 32-34), cit in Noguero (2002, p. 464) a internet tem a potencialidade 

da interatividade, onde o internauta adota uma postura ativa e filtra as informações que 

necessita. Para além do mais, esta plataforma, apresenta uma grande multiplicidade de fontes 

criativas, como é o caso das fotografias, textos, vídeos, áudios, imagens, entre outras. Como a 

internet não apresenta fronteiras espácio-temporais, tudo o que é aplicado lá, pode ser visto por 

todos, passando desta forma a alcançar várias pessoas.  

Os terroristas alimentam os media quando fazem comunicados, boletins, declarações em 

formato audiovisual e concedem entrevistas, extraindo destes meios de comunicação os diversos 

recursos disponíveis. Jean-Charles Brisard, especializado em terrorismo, diz que, “Graças à sua 

simplicidade e às opções de compartilhamento, gostos, retweets, essas redes são capazes de 

aumentar infinitamente as mensagens para ativistas e apoiantes”.  

Segundo Murilo Meihy, doutorado em estudos árabes, as redes sociais fazem parte das táticas 

dos EI e os media procuram as imagens mais chocantes e sensacionalistas dos atos bárbaros. 

Neste seguimento: 
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 “As decapitações públicas gravadas são formas mediáticas de trazer a 

sociedade civil do Ocidente para os problemas causados pela falência 

diplomática e humanitária, conduzida pelas principais potências geopolíticas 

do mundo contemporâneo. As organizações de notícia podem até tentar 

censurar as imagens brutais ou torturas do grupo, mas o foco do EI são as 

redes sociais, e essas são raramente censuradas” (Saletto & Malan, 2016, p. 

3). 

O EI, por exemplo, exerce a sua propaganda desencadeando uma avalanche de partilhas nas 

redes sociais, retweets e links de mensagens. Este grupo conta com um mecanismo sofisticado, 

evitando que as partilhas sejam eliminadas pela política de segurança e privacidade do twitter, 

(Saletto & Malan, 2016, p. 3).  

Para além de ser um meio de partilha de vídeos extremistas, a internet é uma plataforma que 

permite desenvolver relações e solicitar auxílio aos que respondem melhor à propaganda 

direcionada (Gerwehr & Daly, 2006, p. 83, cit in UNODC, 2012, p. 5). 

O Relatório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, repreende e chama a atenção dos 

Estados para o facto da utilização indevida das redes sociais pelos grupos terroristas, com a 

finalidade de “recrutar, financiar, disseminar, treinar e incitar os cibernautas a experimentar atos 

de natureza terrorista”.11 

A grande capacidade de propagação concebida pelas redes sociais atribui, assim, um recente 

significado à predisposição de pregar as ideologias terroristas (Legrain, 2014, pp. 15-16). 

A figura 2 demonstra a relação simbiótica dos terroristas com a propaganda/publicidade, bem 

como as estratégias psicológicas e os métodos publicitários utilizados pelos terroristas. Como 

vimos anteriormente, os terroristas podem aproveitar-se dos media para se auto divulgar, porque 

reconhecem o seu potencial e também admitem que a propaganda os serve nas suas 

motivações. 
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 http://www.unodc.org/documents/frontpage/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes.pdf 
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Figura 2 – Relação simbiótica entre o terrorismo e a publicidade 

Retirado de: Gerrits, R. P. J. M. (1992). Terrorists’ Perspectives: Memoirs. In: Paletz, D. L. & Schmid, A. P. Terrorism and The Media, (33). 

London: Sage Publications. 

 

De acordo com o Diário de Notícias, o surgimento do vídeo feito pelo EI que exibe um militante 

jihadista encapuzado e um jovem rapaz trajado com farda militar, ambos com pronúncia 

britânica, foi qualificado por David Cameron como “uma propaganda desesperada de uma 

organização que está a perder terreno”. Além disso, as imagens apresentam execuções de cinco 

homens. 

Ainda em declarações prestadas, o ex-primeiro-ministro do Reino Unido afirma que "É um ato 

desesperado de uma organização que comete os atos mais desprezíveis e absolutamente 

medonhos…”. 

As imagens demonstram cinco homens ajoelhados, vestidos com fatos laranja (prisioneiros), logo atrás 

deles surgem outros cinco homens de cara tapada, vestidos com farda militar e armados. No vídeo, o 
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terrorista relatava "Vamos continuar a fazer a jihad [guerra santa], a franquear as fronteiras, e um dia 

invadiremos o vosso território, onde governaremos segundo a sharia”, acrescentando ainda "A todos 

aqueles que querem continuar a lutar sob a bandeira de Cameron: pensam realmente que o vosso 

governo se preocupará convosco se caírem nas nossas mãos? Ou vai abandonar-vos como abandonou 

estes espiões e os que vieram antes deles?", apontando para os homens ajoelhados, executados a seguir 

com um tiro na cabeça.12 

2.2. Recrutamento 

Presentemente, a internet é vista como um instrumento especialmente útil, usado para suprir a 

propaganda, debate e o recrutamento. A European Comission (2008, p. 17) indica que por vias 

de gravações de áudio e vídeo, revistas, livros, boletins, comunicados explícitos na internet e 

outras fontes, as condutas agressivas são organizadas de modo a defendê-las.  

Schmid (1990) assinala seis possíveis públicos-alvo para terroristas: 1) a opinião mundial; 2) a 

maioria nacional que se opõe aos seus propósitos terroristas; 3) a minoria nacional ou classe 

social pela qual os terroristas declaram lutar; 4) o governo nacional que é o rival direto dos 

terroristas; 5) os movimentos políticos oponentes, terroristas e não-terroristas; e por fim, 6) os 

terroristas e os seus partidários diretos (Irvin, 1992, p. 77). 

Para Illaro (2015, p. 2), as redes sociais eram vistas pelos jihadistas como um espaço onde os 

mesmos faziam propaganda. Assim, o twitter, facebook, instagram, youtube e tumblr são as 

principais redes de publicidade de guerra psicológica, de recrutamento e podem também 

apresentar manuais que ilustram a produção de armas. Porém, o youtube é a plataforma que 

mais impacto causa , porque existe contato visual com aquilo que é transmitido e por isso, é 

mais atrativa (Illaro, 2015, p. 4). 

As plataformas do twitter e do facebook eram muito criticadas, por serem ciberespaços que 

permitiam aos recrutas do terrorismo e aos seus apoiantes atuar, para além de serem serviços 

popularizados (Stern & Berger, 2015, p. 165). Assim, com recurso aos media, os terroristas 

reuniam o maior número de muçulmanos para apoiar a Jihad (Stern & Berger, 2015, p. 169). O 

twitter era perspetivado como uma rede que promovia o aparecimento do terrorismo, porque era 

nessa plataforma que os terroristas relatavam os atentados e os reivindicavam (Stern & Berger, 

2015, p. 171).  
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 https://www.dn.pt/mundo/interior/cameron-video-e-uma-propaganda-desesperada-do-estado-islamico-4963955.html 
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Estas organizações viram no youtube e na sua capacidade de difusão uma forma exclusiva de 

comunicar. Assim sendo, a imagem e o impacto simbólico encontram-se no foco de estratégia 

(Legrain, 2014, p. 51). Além disso, o recrutamento dos jovens ocidentais acarreta outros 

benefícios, pelo facto de conhecerem de forma superior os códigos de comunicação ocidentais. 

Os terroristas estão no controle da utilização das redes sociais e meios de eleição pelos 

mesmos13. Para além do mais, umas das principais informações acerca do perfil procurado pelos 

terroristas, atentam na juventude dos indivíduos.  

O EI produz as suas mensagens sobretudo para os jovens muçulmanos vulneráveis, 

principalmente do Iraque e Egito, que sejam carecidos de direitos e vítimas de desigualdades 

sociais e económicas. Para além disso, pretendem atrair os jovens muçulmanos que residem na 

Europa e nos EUA, pelo facto destes, integrarem uma sociedade ocidental que não dá 

oportunidades e que detém preconceitos religiosos e racistas (Saletto & Malan, 2016, p. 2). 

A plataforma internet é considerada eficaz para recrutar menores e são eles que representam 

um número expressivo de utilizadores. A propaganda derramada pela internet, com o propósito 

de recrutar jovens, pode assumir diferentes modelos como, desenhos animados, videoclipes 

populares ou jogos de computador. A estratégia adotada pelos terroristas, nos seus sites para 

introduzir estas faixas etárias, compreende histórias infantis e desenhos animados com 

mensagens que instigam e glorificam atos terroristas, como ataques suicidas. Os jogos de 

computador foram criados para serem usados como instrumentos de recrutamento e treino, 

brindados com diferentes línguas para aliciar um público amplo e promovem o uso da força 

contra um Estado ou altas figuras políticas, recompensando esses sucessos virtuais (Weimann, 

2008).  

 Os terroristas têm consciência da popularidade da internet entre o público mais jovem, até 

mesmo em crianças, por isso, criaram uma página dedicada à doutrinação e ao recrutamento 

(Merlos, 2008, p. 120). Existem sites direcionados a este tipo de audiência, como é o caso de 

Hamas, Al-Fateh, ou O Conquistador, em estilo de cartoon e histórias infantis. Foi num desses 

sites que surgiu a fotografia de uma jovem decapitada, porque em 2004, detonou um cinturão 

de explosivos em Jerusalém. A legenda atribuída a essa imagem louvava o comportamento da 

mulher-bomba, alegando que estaria agora no paraíso (Weimann, 2008).14  
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 https://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/daech-mise-sur-nos-faiblesses_1603400.html 
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 https://yaleglobal.yale.edu/content/online-terrorists-prey-vulnerable 
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Os jogos de computador online são vistos como uma tática orientada para os mais jovens e são 

fornecidos pelos grupos terroristas, gratuitamente, integrando utensílios de radicalização e de 

treino. Exemplo disso é o Quest for Bush, também conhecido como Night of Bush Capturing, 

lançado pela Global Islamic Media Front, um meio de comunicação da Al-Qaeda, onde os 

jogadores surgem munidos de armamento de destruição maciça e com missões, sendo que a 

última etapa passa pelo homicídio de Bush. Outro tem a ver com um jogador que se converte 

num guerreiro numa campanha terrorista contra Israel, o Special Force. Neste jogo estão 

presentes vários métodos de treino, como a habilidade de tiro, cujos alvos são figuras simbólicas 

israelitas. O score elevado garante um certificado ao jogador e uma exibição de “mártires” do 

Hezbollah, combatentes mortos em Israel (Weimann, 2008).  

O Facebook, Twitter ou Youtube são para as organizações terroristas um potencial de 

propaganda que atraem jovens, sem ter em conta o continente de origem, através de imagens e 

vídeos tratados de forma criteriosa (Legrain, 2014, p. 44). 

De acordo com Zelin e Fellow (2013, p. 11), a migração dos jihadistas para rede social twitter, 

acontece realmente. Contudo, refere também ser impossível que os fóruns sejam substituídos 

pelo twitter, porque esta plataforma não apresenta a função de autenticação que os fóruns de 

elite têm. Também é considerado um ambiente de interlocução e propagação de informações 

entre os jihadistas. O twitter é utilizado quando os fóruns estão sob ataque ou quando é 

necessário publicar alguma notícia de última hora, por isso, é considerado muito flexível. 

Os terroristas procuram promover as suas ideologias através dos media, por isso, participam em 

atividades de imprensa, tais como: reivindicações de responsabilidade e de desculpas, 

manifestações, utilização de materiais visuais, conferências e entrevistas (Picard, 1989, cit in 

Paletz & Boiney 1992, p. 8). 

Segundo o Diário de Notícias, o terrorista português Fábio Poças gravou o momento do refém 

jordano Maaz al-Kassasbeh a ser queimado vivo numa jaula, com recurso a uma câmara de alta 

definição e com efeitos especiais e foi elogiado por isso, no twitter, por um líder da organização 

terrorista EI “pela sua capacidade de produção de vídeo, incluindo a filmagem da execução do 

piloto jordano”.15 
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Assim, as redes sociais são consideradas instrumentos de estratégia, pois, “98% do discurso 

radical islâmico usa a internet e 91% do recrutamento é feito através da internet e das redes 

sociais”. Aquilo que é veiculado nestas plataformas é percebido pelos jovens como uma 

mensagem dirigida expressamente a eles (Legrain, 2014, p. 52). 

Entre as técnicas implementadas pelo EI para chamar a atenção para sua propaganda nas 

redes, podemos citar os hashtags e o uso de aplicações que visam disseminar conteúdo em 

massa. As hashtags são bastante populares nas redes sociais. Os utilizadores do twitter utilizam-

nas para seguirem tweets sobre determinados tópicos (Hecker, 2015, p. 17).  

Na figura 3 é possível verificar que Al-Shabaab utiliza uma hashtag personalizada 

(#JihadDispatches) para destacar os acontecimentos na Somália. Além desta hashatg, são 

utilizadas outras como #jihad e a própria palavra escrita em árabe, antecedida pelo cardinal. 

 

Figura 3 – Screen shot do Twitter que demonstra na prática a utilização de hashtags em inglês e 

árabe 

 

Retirado de: http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/opeds/Zelin20130201-NewAmericaFoundation.pdf 

 

Segundo a publicação efetuda pelo The Atlantic, é possível perceber que o EI apresenta um 

suporte online orgânico forte, empregando inúmeras metodologias dos media sociais com vista a 

recrutar, radicalizar e adquirir fundos. O aplicativo do twitter desenvolvido pelo grupo, encontra-

se em árabe e é designado The Dawn of Glad Tidings, ou Dawn. Esta plataforma é movida pelos 

utilizadores e permite aos mesmos acompanhar as últimas notícias sobre o EI. Após a inscrição 

na aplicação, esta postará tweets na conta do recente utilizador, com o material determinado por 

alguém da media social do EI. Os tweets podem conter links, hashtags e imagens, e o mesmo 

conteúdo é retweetado para contas de pessoas que se inscrevem na aplicação. Todavia, este 

processo deverá ser feito de forma intercalada, para evitar que os algoritmos de deteção de 

spam do twitter sejam acionados.  

http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/opeds/Zelin20130201-NewAmericaFoundation.pdf
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De acordo com a interpretação da figura 4, Dawn foi bastante usado em abril de 2014. Contudo, 

a sua atividade de publicações aumentou quando o EI invadiu a cidade de Mosul, no Iraque, 

alcançando um recorde histórico de quase 40.000 tweets num dia.16 

 

Figura 4 - Tweets enviados pela aplicação do ISIS num período de 2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retirado de: https://www.theatlantic.com/international/archive/2014/06/isis-iraq-twitter-social-media-strategy/372856/ 

O twitter é visto como uma das plataformas mais relevantes e preferenciais dos grupos 

terroristas, assim como, para os seus apoiantes. É utilizado para propagar as suas histórias, 

fazer propaganda e comunicar internamente. Também permite que se faça a cobertura dos 

atentados em tempo real, levando os tweets a ser fontes fidedignas de informação (Legrain, 

2014, p. 60). 

Os livros, jornais, revistas, cassetes de áudio e vídeo detinham uma função expressiva na 

propagação do terrorismo, no final do século XX e nos inícios do século XXI. Agora, quase não 

apresentam relevância quando equiparadas às novas plataformas de informação (Nogueira, 

2015, p. 68). 

A internet, por ser vista como um ciberespaço amplo, e cujo alcance é extremamente alto, 

fornece às organizações terroristas e seus apoiantes uma panóplia de potenciais recrutas. Os 

fóruns são ambientes de eleição dos recrutas, porque permitem que se conheçam entre si e têm 
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 https://www.theatlantic.com/international/archive/2014/06/isis-iraq-twitter-social-media-strategy/372856/ 
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a possibilidade dar apoio a essas organizações, envolvendo-se diretamente em ações de 

promoção dos objetivos terroristas (Denning, 2010, pp. 184-213, cit in UNODC, 2012, p. 5). 

O ciberespaço tornou-se uma estrutura operacional para essas organizações, colocando ao 

dispor os interesses estratégicos e táticos do grupo. As vantagens oferecidas por este espaço, 

tem a ver com a facilidade de acessibilidade e manutenção, baixo controlo e regulação 

governamental, anonimato, ampla celeridade na partilha de informações, obtenção da opinião 

pública internacional, que lhes garante conforto para planear e coordenar as operações 

lucrativas, tanto em termos de recursos utilizados como de alcance global, devido à força 

multiplicadora da rede (Weimann, 2004, p. 3, cit in Merlos, 2008, p. 111). 

O caráter anónimo provido pela internet permite aos jihadistas realizarem a distribuição 

constante de boletins eletrónicos, por forma a fazer propaganda para fundamentar a jihad 

(Merlos, 2008, p. 147). 

Conforme refere Legrain (2014, p. 4), 930 franceses foram recrutados pelo EI, de acordo com o 

Ministério do Interior. Cerca de 580 foram recrutados através de redes sociais. Os primeiros 

números, são sinais da influência das redes sociais, que são instrumentos de marketing e de 

influência que sustentam a violência virtual em crimes reais. Aqui, instala-se o princípio da Web 

to street, que inversamente aos hackers, os jihadistas são criminosos que atuam na “vida real” e 

não se deixam ficar por detrás do ecrã. 

Illaro (2015, p. 6) aponta ainda cinco fatores que demonstram a relevância das redes sociais no 

sucesso das organizações terroristas. O primeiro fator diz respeito à rentabilização dos custos 

associados à partilha dos acontecimentos pelas redes sociais, que não acontece com outros 

meios; o seu acesso mais fácil e não centralizado; o conteúdo partilhado não passa por nenhum 

controlo e políticas de publicidade; a distribuição geográfica é mais extensa e por fim, não há 

interrupções entre a situação e aquilo que é transmitido e por isso são redes imediatas. Assim, a 

propaganda feita pelos terroristas pode facilitar o recrutamento, o incitamento e a radicalização. 

O primeiro visa atrair indivíduos ou grupos marginalizados e de risco, normalmente, raparigas 

jovens e mulheres, invocando aos seus sentimentos de humilhação e injustiça. Quando os 

terroristas pretendem recrutar menores, utilizam jogos de computador, vídeos e desenhos 

animados com vista a propagar e a engrandecer o terrorismo. O segundo refere-se ao 

incitamento, onde os terroristas procuram, tal como o nome indica, incitar a execução de 
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práticas terroristas. Por fim, a radicalização, que é o processo de doutrinação que visa a 

transformação dos recrutados em indivíduos decididos a atuar com agressividade, regendo-se 

pelos ideais extremistas (Illaro, 2015, pp. 6-7).  

Os vídeos elaborados pelo EI tem o propósito de atrair e motivar os jovens, empregando cenas 

de ação, baseadas em filmes e jogos, colocando em primeiro plano o jovem muçulmano que se 

quer juntar à causa. As imagens filmadas por uma GoPro dão a sensação do jovem estar a viver 

aquilo em primeira pessoa e que o próprio é um soldado no campo de batalha (Saletto & Malan, 

2016, p. 3). 

O espectro da radicalização online jihadista surgiu em 2010, principalmente devido às 

conspirações jihadistas ligadas ao clérigo americano Anwar al-Awlaki.17  

Com vista a suprimir este tipo de propagandas, Illaro (2015, pp. 9-11) indicou que as 

informações que se podem extrair nas redes sociais e nos fóruns são bastante importantes para 

os trabalhos dos serviços de inteligência e contra terrorismo. Contudo, a monitorização das 

redes e das comunicações é polémica, devido à violação da liberdade de expressão. Dessa 

forma, é necessária uma intervenção flexível e encoberta, para que, os debates dos jihadistas 

sejam desafiados ou formar redes fictícias para atrair possíveis aspirantes ao terrorismo. No 

entanto, a estratégia para prevenir e combater este fenómeno teria que passar pelos chats de 

monitorização, cessação ou infiltração em páginas da internet. Todavia, as instituições 

internacionais não podem bloquear contas sem a colaboração das plataformas digitais.  

De acordo com o artigo da Forbes18 em 2015, os analistas referiram que as plataformas como o 

facebook, twitter, instagram, yahoo, youtube, tumblr e whatsapp favorecem a divulgação da 

jihad. 

Salameh Nematt (Greenberg, 2007, p. 98, cit in Nogueira, 2015, p. 67) relata que: 

“os meios de comunicação são agora o oxigénio que as organizações 

terroristas respiram. Eles podem ser asfixiados. Eles poderiam sofrer o 

seu maior golpe se os meios de comunicação parassem de transmitir 

a sua mensagem e de mostrar as suas imagens e os seus sucessos.”  
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O Instituto Internacional de Imprensa, no seu relatório de 1985 sobre a liberdade de imprensa 

no mundo, reconhece que em alguns casos os media funcionaram objetivamente como 

divulgadores da causa terrorista (Resendes, s.d., p. 4). 

Para Daniel Dayan (2009) os meios de comunicação funcionam como verdadeiro “oxigénio” 

para o terrorismo, dando-lhe “visibilidade”. O alvo final do terrorista é a esfera pública. Nos dias 

de hoje, os media e o terrorismo, andam de braço dado e são considerados coprodutores. Esta 

parceria acarreta novas interrogações, porque é notório que há uma conexão entre a 

omnipresença das câmaras e a divulgação dos ataques terroristas. Isto é, em vez de reprovar as 

condutas adotadas pelos terroristas, a televisão dá-lhes propaganda. 

De acordo com a figura 5 e com o diário La Libre Belgique, um estudo realizado na Universidade 

de Milão em 2014, concluiu que a Bélgica era o país europeu onde a propaganda a favor do EI 

era superior com 31%, proveniente dos conflitos sírios e iraquianos. Percebeu-se ainda que as 

mensagens em língua árabe na Bélgica eram benignas a este Estado, ficando atrás do Qatar 

(47,6%) e do Paquistão (35,1%) (Legrain, 2014, p. 44). 

Figura 5 - Mensagens nas Redes Sociais favoráveis ao EI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retirado de: http://www.lalibre.be/actu/belgique/la-belgique-terre-de-propagande-pour-daech-infographie-547e001c3570a0fe4c974cd1 

No estudo realizado por Novais em 2012, concluiu-se que o êxito dos eventos terroristas deriva 

da propaganda concedida pelos media, apesar de uma desterritorialização gradativa do uso das 

plataformas digitais, pelas organizações terroristas. A internet assume um poder gigante, no que 

toca à coordenação e multiplicação de atividades associais e propaganda associadas a essas 

ações e atentados no terreno.  
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Segundo o Diário de Notícias, o EI “produz em média cerca de 100 novos conteúdos por semana”, 

alcançando imensas pessoas. Os cinco países que mais clicam em propaganda elaborado pelo EI, 

segundo o estudo do Think-Tank britânico Policy Exchange são, por ordem de maior cliques, a Turquia, os 

EUA, a Arábia Saudita, o Iraque e por fim, o país pertencente à Europa, que visualiza mais este tipo de 

assuntos, é o Reino Unido. A nível online, o relatório, menciona que o “extremismo online é um perigo 

que deve ser levado a sério, como demonstraram os recentes atentados terroristas”. 

Em média o EI fabrica 100 matérias por semana, podendo a atingir muito mais que isso. A organização 

produz cerca de 2000 vídeos, contudo, segundo o relatório, o número triplica quando o movimento 

jihadista é mais vasto. Conforme a agência Lusa, a Europol declara que o “grupo Estado Islâmico 

conserva uma sólida base de apoiantes dedicados ao ambiente virtual da internet”. Os conteúdos iam 

parar primeiro à plataforma Telegram, que é um serviço de mensagens e de seguida iam para as redes 

sociais, sendo 40% dos cliques consumados no twitter.19  

2.3. Financiamento  

O meio digital é encarado como um ambiente onde as organizações que apoiam este tipo de 

ideologias possam financiar esses atos hediondos. Existem, contudo, quatro categorias que 

explicam de que forma é que essa plataforma pode ser utilizada para amealhar fundos e 

recursos, são elas, solicitação direta, comércio eletrónico, exploração de ferramentas de 

pagamento online e através de organizações de caridade. A aplicação de sites, chats e 

comunicações para reclamar doações dos apoiantes. Os sites podem assumir um cariz de loja 

online, disponibilizando gravações audiovisuais e livros para os apoiantes. O pagamento virtual é 

facilitado por sites que auxiliam a transferência de fundos, comummente consumadas a partir de 

cartão de crédito ou outros serviços como o PayPal. Essas facilidades de pagamento virtual 

podem ser também exploradas por outros campos fraudulentos (UNODC, 2012, p. 7). 

O financiamento aos grupos de caridade que, por sua vez, aparentam ser legais, pode ser 

desviado para fins ilegais. As empresas-fantasmas simuladas de caráter humanitário são criadas 

por estas organizações, para fazer petições online, com vista a financiar os eventos terroristas. A 

Fundação Global de Socorro e a Fundação da Terra Santa para o Auxílio e Desenvolvimento, são 

exemplos disso mesmo. Foram criadas para disfarçadamente defenderem causas nobres, 

contudo, os lucros obtidos serviram para financiar organizações terroristas do Médio Oriente 

(Conway, 2006, pp. 12-14, cit in UNODC, 2012, p. 7). 
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3. Media e Terrorismo 
 

Weimann (1987) tenta desenvolver estruturas analíticas para perceber o terrorismo como 

comunicação, assim, qualifica o evento terrorista como um novo tipo de evento mediático, uma 

“coerção”. Além disso, tenta entender como é o conteúdo de apelo dos terroristas, a utilidade 

dos media, bem como o impacto dos eventos e a sua cobertura.20 

Quando se debate a relação simbiótica media-terrorismo, é imprescindível ponderar sobre essa 

ligação, para entender se a natureza sensacionalista e exibicionista, principalmente no ambiente 

digital tradicional, tem efeitos negativos ou até mesmo nefastos, que possam potenciar a 

visibilidade pública, através da repetição contínua desses atos por intermédio dos media 

(Cádima, 2017, p. 72). 

De acordo com Gerrits (1992, p. 30), existe uma expressão fortemente utilizada que contém 

uma metáfora relativa ao teatro, citada por William Catton, Jr. (1978):  

“A atividade terrorista é basicamente uma forma de teatro. Os 

terroristas jogam para uma plateia. Sem os media em massa, 

raramente conseguiriam alcançar públicos tão grandes quanto 

aqueles de quem eles agora ganham atenção”. 

A web começou a ser utilizada pelos grupos terroristas a partir dos anos 90. Desta forma, a 

presença destes grupos na internet foi progredindo com as transformações tecnológicas (Hecker, 

2015, p. 11). 

Os media e a “guerra” ideológica incitada pelas organizações terroristas nas redes sociais, por 

exemplo, são perigosas porque capitalizam calamidades ou fragilidades psicológicas dos 

indivíduos. Manipular psiquicamente as pessoas faz parte dos ataques, e a ambição passa por 

converter o mundo a um islamismo radical, eliminando qualquer oponente às suas aspirações. 

Por outras palavras, os terroristas pretendem “purificar” a sociedade (Legrain, 2014, p. 58).  

Algumas dessas organizações dão-se a conhecer pelos ataques perpetrados, promovendo assim 

a disseminação da sua mensagem. O impacto que exerce nos media e na sociedade, faz com 

que ganhem uma dimensão colossal. Isto comprovou-se, quando Osama Bin Laden fez 
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declarações que prendiam a atenção de todos, precisamente por aterrorizarem o público 

(Nogueira, 2015, p. 68). 

Na ótica de Nogueira (2015, p. 239), o EI só ganhou o seu verdadeiro apogeu nas televisões e 

no ciberespaço ocidental, quando foram divulgadas as decapitações dos reféns europeus e 

americanos, ou os vídeos onde os mesmos eram queimados vivos dentro de jaulas. A sociedade 

Ocidental deparou-se com estes acontecimentos e sentiu-se perplexa, porque não tem 

conhecimento acerca do passado no Médio Oriente e da história do Islão com o Ocidente. O EI 

iniciou-se com uma campanha de marketing político, após a decapitação mediática do 

americano James Wright Foley. Essa campanha tinha como objetivo atingir e ferir os inimigos, 

aterrorizando-os e motivando a adesão de jovens muçulmanos de todo o mundo. O vídeo da 

decapitação do jornalista detido na Síria em 2012 propagou-se fugazmente por todo mundo. A 

partir desse momento, a filosofia de medo foi ampliada, englobando um público vasto (Saletto & 

Manan, 2016, p. 4). 

Geralmente, o terrorismo tem lugar nos grandes centros urbanos por forma a atingir um grande 

fragmento populacional e garantir que esse segmento assista ao ataque. Os meios de 

comunicação apresentam maior facilidade em noticiá-los e há maior segurança dos próprios 

terroristas, na medida em que estes se podem infiltrar no meio da multidão. Neste sentido, é 

possível deduzir que, para um ataque ser proveitoso é necessário que hajam grandes 

aglomerados populacionais. O inverso acontece nas zonas periféricas e rurais que não preveem 

execução de ataques, mas são antes vistos como uma espécie de campos de treino 

preparatórios para os grandes ataques (Mingst, 2009, p. 213, cit in Carlos, 2012, p. 50). 

Com vista a alcançar os seus propósitos, os terroristas, procuram a máxima exposição possível e 

têm consciência de que os media tentam manipular os instrumentos de comunicação em massa 

para propagar a sua ideologia de forma a ser-lhes conveniente. Com a manipulação exercida, o 

terrorista pode procurar: 1) comprovar a vulnerabilidade e a imponência dos governos; 2) atrair a 

simpatia do público de forma mais vasta pela seleção cuidadosa dos alvos, através da 

publicidade; 3) provocar uma polarização e radicalização no público; 4) incitar o governo a 

adotar atitudes repressivas que possam desacreditá-lo; e 5) exibir os eventos violentos para que 

pareçam atos heróicos (Bassiouni, 1981, p. 17). 
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A relação entre os media e o terrorismo potencia vantagens para ambos as partes (Évora, 2006, 

p. 3). Ao noticiar os ataques de forma intensa, adotando imagens impactantes e um discurso do 

horror vivido, promovem o que os terroristas almejam, a publicidade (Letria, 2001, p. 14). Para 

Novais (2012, p. 92) os media podem assumir um papel de inimigo, fazendo assim parte do 

sistema que os terroristas pretendem atingir. Desta forma, o método dirigido aos media é o de 

os manipular e explorar na difusão da mensagem que lhes interessa. Os media, segundo 

Nogueira (2015, p. 68), ganham audiências assim que mencionam a palavra terrorismo, 

especialmente quando falam da organização mais conhecida, a Al-Qaeda.  

A literatura comprova o facto de existirem objetivos relativamente aos media, do ponto de vista 

dos terroristas, no que se refere à publicidade, que é o propósito primário dessas organizações, 

que com caráter omnipresente, através destes meios, visam alcançar visibilidade para a sua 

causa (Novais, 2012, p. 93). Neste sentido, a relação dos dois resulta numa reciprocidade de 

vantagens dos media, que procuram noticias trágicas que tendem a aumentar as audiências e a 

popularidade dos terroristas, que prendem a curiosidade dos espectadores (Novais, 2012, p. 

92). 

Os terroristas encontrarão sempre formas de difundir a sua mensagem, colocando um peso 

extra nos media, produzindo protótipos para lidar com essas mensagens (Livingstone, 1986, cit 

in Paletz & Boiney, 1992, p. 8). Desta forma, podemos concluir que os jornalistas e os seus 

meios de comunicação não estão isentos face à violência terrorista, tal como Picard (1991, cit in 

Paletz & Boiney, 1992, p. 8) refere. 

Este fenómeno necessita dos media para conseguir os objetivos a que se propõem, incluindo os 

de caráter psicológico. No 11S, os autores do ataque sabiam das vantagens dos media na 

globalização do terror. Num ataque, com aquelas dimensões, onde a destruição material e 

humana é colossal, eles esperavam, acima de tudo, que houvesse uma grande cobertura 

mediática (Évora, 2006, p. 4). 

De acordo com Crelinsten (1989b, cit in Paletz & Boiney, 1992, p. 24), a cobertura do 

terrorismo pode compreender cinco fatores distintos: 1) existem terroristas e potenciais 

terroristas, bem como outras partes espalhadas por todo mundo; 2) a cobertura pode afetar e 

influenciar o comportamento do governo, relativamente à atitude a adotar nestes eventos em 

particular e com os terroristas no geral; 3) os efeitos dessa cobertura sobre o público, em 
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particular nas pesquisas de opinião; 4) ao cobrirem estes ataques, podem determinar o destino 

das vítimas, em especial dos reféns, bem como influenciar a vida das famílias e amigos; 5) a 

cobertura exercida pode influenciar as deliberações sobre o processo e pode afetar o conteúdo 

elaborado pelos media na cobertura de acontecimentos terroristas posteriores. 

Assumindo outra visão, Faria (2007, p. 157) refere que a televisão assume um papel 

preponderante na estratégia dos terroristas, por transmitirem as notícias de forma instantânea, 

cobrindo os eventos terroristas e por conseguir divulgar imagens de qualquer ponto do mundo. 

Os principais atentados, aos quais assistimos nos anos precedentes, foram o 11S, onde os 

media foram utilizados de forma exaustiva. Estes ataques foram planeados milimetricamente e 

por isso, o momento do segundo embate contra as torres foi observado por milhões de pessoas 

pelas diferentes estações de televisão de todo o mundo. Foram divulgadas também imagens das 

pessoas a fugir, a saltar das janelas, desesperadas, bem como a atuação dos bombeiros e da 

polícia. Os sentimentos de ansiedade acompanhavam o desmoronamento das infraestruturas. 

Tudo isso potenciou um aumento progressivo das emoções estrategicamente exibidas por forma 

a sustentar um sentimento de revolta interno no público. Assim, os media serviram os fins dos 

terroristas e agiram de forma previsível. A cobertura mediática foi tão grande que as cenas 

chocantes repetiram-se demasiadas vezes. O medo que se viveu nesse dia, foi prolongado por 

tempo desmedido (Faria, 2007, p. 169; Duarte, s.d., p. 6). 

Os terroristas adotaram mecanismos e recursos tradicionalmente relacionados com as 

sociedades ocidentais, como foi o caso dos aviões, redes informacionais, computadores e 

domínio dos media para fazer o seu espetáculo (Duarte, s.d., p. 7). 

No velho terrorismo, a publicidade desempenhava um papel igualmente importante, onde os 

media difundiam as suas mensagens ideológicas. Nesta altura, o importante não era provocar 

vítimas inocentes (Spencer, 2006, pp. 7-8). Atualmente deparamo-nos com um terrorismo, cuja 

obsessão religiosa está presente. De acordo com Hoffman (2006, pp. 84-86), esta obsessão 

existe porque gera novos valores e cosmovisões. Tal como no velho terrorismo, a publicidades 

está presente no novo terrorismo. Agora mais do que nunca, a informação é encarada como um 

dos instrumentos mais eficazes. Os media e as plataformas comunicacionais modernas 

garantem a todos um acesso permissivo, permitindo informar e desinformar a sociedade 

(Nogueira, 2015, p. 67).  
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A internet é uma rede dinâmica que abarca diferentes pessoas, com diferentes conceções sobre 

o mundo, que extrapola barreiras geográficas e culturais, elevando a competência de informação 

(Gonçalves & Silva, 2014, p. 85). Por não dispor de barreiras espácio-temporais, permite que 

diferentes pessoas espalhadas pelo mundo, possam aceder à rede ou internet. Assim, os 

criminosos teem aqui uma oportunidade através de instrumentos indispensáveis, para 

produzirem os seus crimes (Chicharro, 2013, p. 1).  

Desde o final dos anos 80, a internet atestou ser um meio altamente dinâmico de comunicação, 

que conseguia alcançar uma audiência crescente em todo o mundo. A evolução das tecnologias 

torna-as cada vez mais sofisticadas, além disso forma uma rede com um alcance global 

(UNODC, 2012, p. 3). 

A internet tornou-se um veículo de comunicação e propaganda para este tipo de grupos por 

diversas razões, primeiro porque existia uma perseguição dos media tradicionais, como rádio, 

imprensa e televisão, no mundo árabe e muçulmano. Deste modo, o ciberespaço tornou-se a 

plataforma da liberdade; de seguida, os jihadistas viram nesta plataforma a competência de 

propagar um ideal, independentemente da localização das pessoas e porque viram na internet 

uma velocidade de propagação da mensagem nos múltiplos públicos, transcendente (Paz, 2004, 

p. 4, cit in Merlos, 2008, p. 119). 

Os terroristas exploram a liberdade de comunicação e expressão oferecida pela internet quando 

são os principais interessados em atacar a democracia e a modernidade. Assim, teem 

aumentado drasticamente o número de mensagens que reivindicam os massacres e justificam 

as suas ações argumentando que o Ocidente não lhes dá outra opção senão o uso da violência e 

que os EUA, bem como os seus aliados, são os que praticam o verdadeiro terror (Merlos, 2008, 

pp. 113-114). 

Nos anos 80, os jihadistas distribuíam revistas altamente refinadas e produziam filmes, em 

cassetes, de propaganda. Contudo, as revistas não eram partilhadas na internet, sendo enviadas 

por correio ou para as mesquitas. Desta forma, eram difundidas pelo mundo (Stern & Berger, 

2015, p. 157).  

Nesse mesmo período temporal surgiu o canal televisivo norte-americano, CNN, que trouxe um 

novo método de produção de informação, em tempo real. Por esta razão, as pessoas 

começaram a dar particular atenção ao Islão e aos muçulmanos. Na década seguinte, em 
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agosto, Saddam Hussein, então chefe de Estado do Iraque, invadiu o Kuwait, iniciando a Guerra 

do Golfo. Foi nesta época que o canal CNN teve o seu apogeu, pois obteve o poder exclusivo de 

informação, cobrindo em direto os sucessivos bombardeamentos (Coelho, 2009, p. 2). 

Segundo Baudrillard (1997, p. 83), em toda a parte há uma pressão dos media sobre a violência 

terrorista, fazendo dela uma forma especificamente atual. A violência conferida ao terrorismo 

encontra-se no vácuo da tela. Deste modo, é preferível não estar em locais públicos, onde haja 

televisão, dada a considerável probabilidade de um evento violento ser induzido pela sua 

presença. 

A essência da relação indivíduo-internet promove a mensagem dos terroristas. A internet atenua 

a solidão dos indivíduos e coloca-os em contato com outros que partilham das mesmas opiniões. 

Todavia, encoraja-os a despender mais tempo com a comunidade online (Sageman, 2005, p. 

292). 

As táticas de envolvimento dos media utilizadas por estes grupos dizem respeito à criação dos 

seus próprios canais televisivos e estações de rádio, bem como outras tecnologias que os 

promovam. Os vídeos das mensagens dos líderes dos grupos com imagens de reféns, por 

exemplo, que circulam exaustivamente nos meios de comunicação. Além disso, já não se 

confinam aos meios de comunicação tradicionais e empregam cada vez mais os novos media, 

em especial a internet (Faria, 2007, p. 157).  

Existem quatro modelos de discurso que as células terroristas praticam nessas páginas: 1) 

invocam o uso da violência e justificam-na como uma necessidade irreparável, devido à força 

dos inimigos e repressão que lhes é imposta; 2) distinguem o uso legítimo da violência em prol 

dos direitos e liberdades de uma minoria, do partido mais frágil, contra o uso ilegítimo daqueles 

que a praticam numa posição superior; 3) desviam-se da noção “terrorismo”, substituindo-os por 

“resistência” e “luta de libertação”, rotulando os infiéis de “assassinos” e 4) interpretam o papel 

de vítimas, afirmando que se o inimigo afastar a sua imoralidade, estariam determinados a 

procurar respostas pacíficas para os conflitos dos quais o uso da força é proveniente (Weimann, 

2004, pp. 10-12, cit in Merlos, 2008, p. 122). 

Os terroristas contam com o apoio de fontes de informação na internet (Spencer, 2006, p. 11). 
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Hoje em dia, estes grupos são providos dos seus próprios medias, como é o caso da revista 

Inspire da Al-Qaeda ou Dabiq pertencente ao EI, cujo propósito é propagar as suas ideologias, ou 

exibir atos cruéis (Marthoz, 2017, p. 60). 

 

      Figura 6 - Capa da Inspire (12ª edição)                 Figura 7  – Capa de Dabiq (7ª edição) 
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Nidal Malik Hasan foi o criador da Inspire, uma revista online em árabe e inglês, financiada pela 

Al-Qaeda e transmitida pela mesma em toda a Península Arábica desde 2010. Esta revista é 

produzida no Iémen, todavia é acessível a todos aqueles que querem aliviar suas fantasias 

terroristas e ler comentários brilhantes sobre a vida dos honrados homens-bomba, isto é, a todos 

os jihadistas (Legrain, 2014, p. 65). 

A grande parte destas plataformas conta com informações acerca das organizações, o seu 

percurso, atividades exercidas no passado, biografia dos líderes e fundadores, comunicados e 

discursos ideológicos, doutrinas e objetivos, identificando sempre os inimigos infiéis. Além disso, 

nas suas publicações ameaçam e prometem a libertação dos territórios muçulmanos e 

consideram-se vítimas das medidas antidemocráticas aplicadas pelos estados ocidentais (Merlos, 

2008, p. 122). 
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São sobretudo destinados ao território britânico e americano, mas também conta com os países 

nórdicos (Suécia, Dinamarca, Finlândia). Os artigos que compõe a revista são claramente 

dirigidos aos EUA e aos seus dirigentes, vistos como inimigos a ser derrotados, contudo, não 

deixa de lado outros alvos, exemplo disso é a França. Os conteúdos de que dispõe dizem 

respeito a diversas matérias, desde sugestões operacionais, interpretações religiosas e conteúdo 

que ensina a fabricar bombas caseiras. Esta revista apresenta-se também em inglês, para 

responder aos códigos culturais ocidentais, sendo uma forma de propaganda aos jovens 

muçulmanos dispersos na Europa e nos EUA, que não falam árabe. Além disso, é vista como 

uma forma de recrutar novos filiados. A Al-Qaeda já obteve benefícios como foi o caso de 15 de 

abril de 2013, os ataques em Boston, onde os autores desse ataque aplicaram métodos 

expressos na 1ª edição da revista intitulada “Como fazer uma bomba na cozinha da mãe”, caso 

das bombas “panela de pressão” que vitimaram 3 pessoas e feriram 264. Assim é claro que o 

solo americano foi influenciado pelo Inspire21 (Legrain, 2014, p. 65).  

Na figura abaixo, vemos algumas páginas da revista online Inspire dedicadas à preparação de 

um carro-bomba. A revista informa minuciosamente, passo-a-passo, recorrendo a imagens de 

forma a garantir carácter lúdico enquanto aprendem novas técnicas “caseiras”. Além disso, nas 

diferentes páginas, pode – se encontrar ilustrados os materiais imprescindíveis à realização da 

“experiência”, bem como passos importantes, alguns lembretes, curiosidades e até mesmo a 

descrição de algumas figuras. 

 

 

 

 

                                                           
21

 https://www.adl.org/blog/inspire-magazine-a-staple-of-domestic-terror 
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Figura 8 - Como preparar um carro-bomba 
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Retirado de: Revista Inspire (https://azelin.files.wordpress.com/2014/04/inspire-magazine-issue-12.pdf) 
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A expansão das redes sociais tem contribuído de forma positiva para os terroristas, que nos 

tempos atuais são administradores de fóruns internacionais gratuitos, que permite alcançar 

imensas pessoas através de um clique (Legrain, 2014, p. 16). 

Com os avanços tecnológicos vimos que quem passa por algum ataque, por exemplo, tem a 

possibilidade de transmitir aquilo que se está a passar em direto, através dos telemóveis e 

partilhar tudo nas redes sociais. Segundo a Agence France-Presse, este tipo de ação-reação 

qualifica estas pessoas de “repórteres involuntários”.22 

Segundo Alastair Reid, o que muitas vezes acontece é que a seguir aos ataques, muitas fotos 

são tiradas por testemunhas e postadas nas redes sociais. Desta forma, os jornalistas 

apercebem-se dessas partilhas e tentam rapidamente contatar os autores dessas publicações, 

pedindo-lhes autorização para as republicar. Por vezes, isso pode ser mal interpretado, 

sobretudo porque as testemunhas são bombardeadas de solicitações, independentemente dos 

seus níveis de stress.23 

Os meios de comunicação podem formar generalizações, ou seja, estigmatizar ou criminalizar 

todo o grupo religioso, nacional, étnico ou político que os terroristas afirmam seguir. Desta 

forma, os ataques terroristas mostram de forma constante os preconceitos que imperam entre 

os media e a sociedade. Estas generalizações são bastante comuns, exemplo disso é quando 

nos referimos ao terrorismo “islâmico”. Ao citar isto, generalizamos a religião islâmica e a 

população muçulmana, embora a mesmo seja repleta de multiplicidade de costumes e 

convicções (Marthoz, 2017, pp. 65-66). 

Após os ataques de Paris, a 13 de novembro de 2015, o jornal francês Le Monde verificou que 

ao informar poderia contradizer alguns boatos 24 , porque os efeitos produzidos pelas redes 

sociais, sustentam o medo, estigmatizam sociedades, caluniam pessoas e dão ideia de 

irrealidade (Marthoz, 2017, p. 68). 

Paletz e Boiney (1992, pp. 10-16) encontraram dois polos, os que defendem a teoria de que os 

media são pró-terrorista e os que assumem uma visão contrária. Ao interpretar a primeira visão 

dos estudiosos, vemos que eles encaram os media como uma entidade pró-ativa e não como um 

instrumento de processo noticioso e informativo, pondo em causa o papel dos media, porque 

                                                           
22

 https://correspondent.afp.com/involuntary-reporters 
23

 http://www.bbc.co.uk/blogs/academy/entries/dba0657a-fb54-4289-a0ad-6e33292ae7e0 
24

 http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/11/20/informer-c-est-aussi-dementir-les-rumeurs_4813894_4355770.html 
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veem que esses meios fazem uma cobertura mediática desse tipo de atos, ampliando os efeitos 

provocados pelos mesmos. Nessa perspetiva, podem comprometer toda a investigação exercida 

pelas forças policiais e de segurança, fornecer informações relevantes para o desenrolar da 

investigação aos terroristas, colocar a vida dos reféns em risco e coagir os detentores de 

decisões em prol das imposições elaboradas pelos terroristas (Paletz & Boiney, 1992, p. 10; 

Marthoz, 2017, p. 9). 

A cobertura dos eventos terroristas exige que haja um juízo de proporção. Se houver um grande 

excesso de transmissão ou a falta dela, pode gerar ansiedade e tensão quanto ao seu retrato da 

violência. Este retrato é sustentado por telejornais, séries e filmes. Assim, os media irão, de 

forma quase inconsciente, colaborar para a amplificação do impacto terrorista, exagerando em 

muitos aspetos (Marthoz, 2017, p. 49). 

Para Duarte (s.d., p. 7): 

“o objetivo último desta “violência” não são as vítimas em si, mas 

um público extremamente mais vasto e assim, deste modo, o 

“espetáculo do terror” ganha um estatuto de ‘ato de 

comunicação’”. 

No ataque de 13 de novembro de 2015, em Paris, as televisões transmitiram um vídeo chocante 

que foi repetido diversas vezes, onde um dos autores aparece a cantar ao mesmo tempo que 

conduz um veículo 4x4 e arrasta os cadáveres decorrentes dos ataques. A questão que se coloca 

é: será que os media ao divulgarem esse tipo de vídeos não alimentam, ainda que de forma 

inconsciente, uma atração sinistra ao terrorismo? Apesar dos meios de comunicação assumirem 

uma posição de indignação no que diz respeito ao terrorismo, eles exploram esta temática para 

plantar a curiosidade da audiência. As aptidões táticas e os estratagemas utilizados por motivos 

ideológicos ou pelo sensacionalismo, quando expostos nos media amplificam a gravidade da 

ameaça. Assim, os jornalistas e especialistas são por vezes aqueles que mais reforçam o poder, 

que os terroristas tanto almejam, nos media25.  

Existem contudo, vários estudos que se prendem com o direito público à informação, com o 

bem-estar dos reféns em prol de cumprimento das leis e combate ao terrorismo. Estes estudos 

apresentam diretrizes e códigos de ética jornalística, ou seja, de como se deve fazer a cobertura 

                                                           
25

 https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/qui-est-abdelhamid-abaaoud-le-cerveau-presume-des-

attentats-de-paris_1178553.html 
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jornalística. Na ótica de Paletz e Boiney (1992, p. 17), o terrorismo doméstico, o terrorismo de 

Estado e o terrorismo na América Latina, Extremo Oriente e na África, estão abaixo 

representados e noticiados.  

Na figura abaixo podemos verificar 9 ataques sucedidos entre 2001 e 2015, em diferentes 

partes do mundo e a percentagem de cidadãos americanos que seguiram de perto todas as 

notícias. 

 

Figura 9 - Interesse em notícias sobre o terrorismo entre 2001 e 2015 

Retirado de: PEW RESEARCH CENTER 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/01/12/many-in-u-s-followed-charlie-hebdo-story-closely-but-past-terrorist-incidents-abroad-drew-

more-attention/ 

 

Em conformidade com a figura 9, percebemos que o ataque ao jornal Charlie Hebdo, que 

provocou 12 vítimas mortais, foi uma das notícias mais mediáticas, vistas e seguidas por todos 

os EUA. Contudo, de acordo com a mesma fonte, podemos verificar que o interesse por estes 

ataques não foi tão impactante quando comparado com os quatro ataques precedentes a este, 

cujo interesse jornalístico foi tremendo. Em julho de 2005, os ataques perpetrados em 

autocarros e comboios, em Londres, vitimizaram mortalmente 52 pessoas e feriram 700 e em 

setembro de 2004 remete para os ataques dos rebeldes chechenos a uma escola russa, dos 

quais resultaram 300 mortos, sendo metade crianças. Nestes dois ataques 48% dos americanos 
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seguiram de perto estas notícias. Já em março de 2004 e em julho de 2007, apenas 34%, cerca 

de um terço dos americanos, acompanharam estes ataques. O primeiro passou-se em Madrid, 

originando 1.800 feridos e 191 mortos, já o segundo em 2007 teve como fim afetar a capital 

inglesa, contudo este ataque não chegou a ser consumado porque a polícia britânica conseguiu 

deter as bombas que poderiam ter provocado inúmeros mortos. 

Quando falamos dos ataques praticados dentro dos EUA, vimos que estes requerem mais 

atenção. Cerca de três quartos dos cidadãos americanos, ou seja, 78% assistiram de perto às 

notícias que retrataram o 11S. No ataque executado na maratona de Boston em 2013, a 

percentagem foi de 63% dos americanos que acompanharam as notícias referentes a este 

evento terrorista. 

Podemos ainda interpretar o facto de, por exemplo, na Síria existirem confrontos diários entre 

grupos terroristas quase “ignorados” pelos media, porque de acordo com Marthoz (2017, p. 40), 

a imprensa é circunscrita pela proximidade social, geográfica ou cultural. Os atentados 

terroristas encontram-se sob a alçada dos media internacionais, estendendo-se a países 

denominados “sem importância”, onde os meios de comunicação são ausentes. Para além 

disso, apresentam esta falta de interesse neste tipo de atentados, porque estes passaram a ser 

comummente cometidos e porque não influenciam de forma explícita os cidadãos ou interesses 

dos Estados mais ricos. 

Os media têm vindo a ser muito abordados por cobrirem com bastante frequência e 

profundidade os atos terroristas, de forma distinta, entre os países ocidentais e não ocidentais.  

Neste sentido, Darling-Hammond, realizou um estudo onde recolheu dados sobre um dos 257 

artigos alusivos ao terrorismo durante o ano 2015, reunindo informações sobre o local da 

ocorrência, o número de vítimas resultantes dos ataques e a porção de cobertura feita em cada 

incidente e obteve o gráfico abaixo indicado. 
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Figura 10 - Artigos acerca dos incidentes de terror na semana passada (9-14 de novembro de 

2015) 

 

 

 

 

 

Retirado de: https://bendittowardjustice.wordpress.com/2015/11/16/coverage-of-terrorism-in-western-vs-non-western-countries/  

O fundamento produzido, sobre a cobertura, avançado pela Vox26 é refutado e não sustentado. 

Os media cobriram os incidentes nas capitais Bagdá, Beirute e Paris de forma igualitária, 

relativamente às dimensões e verificou-se que no próprio dia dos ataques, existiam 392 artigos 

online sobre o ataque em Bagdá, 1.292 artigos sobre o ataque em Beirute (12 de novembro 

2015) e no ataque em Paris (13 de novembro 2015), haviam mais de 21.000 artigos. 

De acordo com o artigo publicado pela Vox, o povo de Beirute referiu sentir-se ignorado e 

menosprezado, lembrando que o mundo deu a Paris mais importância e empatia. O New York 

Times 27, como parte da cobertura das explosões de Beirute, publicou um artigo relatando a 

negligência sentida em Beirute.  

O ataque a 13 de novembro de 2015, em Paris é algo corrente nos países não ocidentais. No 

decorrer desse ano, houve mais ou menos 2 ataques por mês, ou seja, 23 ataques terroristas e 

desses resultaram na morte de 50 pessoas. Todavia, podem ser mencionados, apenas quatro 

dos momentos de ação solidária entre as pessoas, contra o terrorismo, são eles: Boko Haram, 

uma organização fundamentalista islâmica que além de ter massacrado 2.000 indivíduos 

também sequestrou mulheres e crianças provenientes da Nigéria, nascendo assim, o movimento 

#bringbackourgirls; o movimento #jesuischarlie quando os terroristas atacaram o jornal francês 

Charlie Hebdo e quando Paris e Beirute foram atacados em novembro de 2015, #prayforparis e 

#prayforbeirut, respetivamente.  

                                                           
26

 https://bendittowardjustice.wordpress.com/2015/11/16/coverage-of-terrorism-in-western-vs-non-western-countries/ 
27

 https://www.nytimes.com/2015/11/16/world/middleeast/beirut-lebanon-attacks-paris.html?smid=tw-nytimesworld&smtyp=cur&_r=0 
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Figura 11 - Número de mortes por incidente 

 

 

 

 

 

 

 

Retirado de: https://bendittowardjustice.wordpress.com/2015/11/16/coverage-of-terrorism-in-western-vs-non-western-countries/  

Os 23 incidentes acima expostos resultaram na morte de 50 ou mais pessoas, sendo que 

apenas uma ocorreu no ocidente, que foi o caso do ataque em Paris, que vitimizou 137 pessoas. 

Dos restantes 22 ataques, 12 ocorreram em África e 9 no Médio Oriente.  

É notório que grande parte dos ataques que se deram em países não ocidentais, não foi 

reportada nem divulgada. 

Figura 12 – Incidentes de terrorismo por país                       Figura 13 - Fatalidades por país 

Retirado de: https://bendittowardjustice.wordpress.com/2015/11/16/coverage-of-terrorism-in-western-vs-non-western-countries/  

Desde janeiro de 2015, houve 31 incidentes nos EUA, onde 7 deles vitimizaram 50 ou mais 

pessoas. Podemos concluir que, em 2015, a Nigéria teve tantas vitimas quanto o 11 de 
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setembro, nos EUA, pois sofreu de 31 incidentes de terror até 2015, mais ou menos, um a cada 

semana e meia, perfazendo um total de 2.987 mortes. 

O país ocidental mais afetado pelo terrorismo em 2015 contou com 2.5 incidentes e 39 mortes. 

Já o país não ocidental compreendeu 8 incidentes, que causaram 202 mortes. Pode-se concluir 

que a condição do país não ocidental é bem pior do que a pior situação em qualquer país 

ocidental e que os media fornecem uma cobertura ampla aos incidentes ocorridos nos países do 

ocidente. 

Através deste estudo, Darling-Hamond observou que mais de 22.000 artigos foram redigidos 

para dar conta do atentado ao jornal francês, Charlie Hebdo, no dia 7 de janeiro de 2015, que 

originou a morte de 12 pessoas. Nesse mesmo dia, 37 pessoas foram mortas com a explosão 

de uma bomba no Iémen e o número de artigos que retratavam isso era diminuto, apenas 565 

artigos, quando comparado ao do jornal francês. 

Os media projetam muito mais os ataques, apesar de muitas vezes não existirem mortes. Por 

exemplo, em agosto, na cidade francesa de Oignies, houve um ataque terrorista, que não fez 

quaisquer vítimas, mas ainda assim, foi feita a sua cobertura. Apenas 1 dos 15 incidentes que 

ocorreram no Ocidente fez mais mortes do que a explosão no Iémen, mas quase todos tiveram 

mais cobertura, conseguindo de 3 a 40 vezes mais de cobertura que o ataque no Iémen. 

Em 2015, existiram cerca de 15 eventos terroristas, que vitimizaram 235 indivíduos nos países 

ocidentais. Ou seja, em média, nesses eventos houve aproximadamente 16 mortes e 7.381 

artigos relacionados com isso, o equivalente a mais ou menos 471 artigos por pessoa falecida. A 

cobertura excessiva pode desenvolver a empatia e a consciência para essas problemáticas, 

exercendo pressão nos líderes políticos, para que estes salvaguardem os interesses das pessoas 

e as impeçam de voltarem a ser novamente vítimas de ataques. 

Nos países não ocidentais houve, sensivelmente, 26 vítimas mortais em cada evento terrorista e 

foram redigidos apenas 1.242 artigos sobre esse facto. Ao relacionar estes dados com os 

antecedentes relativos aos países ocidentais, verificou-se que há aproximadamente 6 vezes 

menos artigos escritos sobre o terrorismo nos países ocidentais. Para cada morte de um ataque 

num país não ocidental, existem em média 48 artigos reportados. Isto representa que o número 

de artigos por fatalidade em eventos terroristas ocidentais é por volta de 10 vezes menor. 
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Se a expressão de preocupação dos media relativamente às vítimas de terrorismo se vê através 

dos artigos que eles redigem, então vemos que os meios de comunicação se preocupam 10 

vezes menos com os vitimizados dos ataques em países não ocidentais. Essa visibilidade que os 

media promove, retira aos espetadores a preocupação com esses eventos e pressiona o governo 

a adotar medidas para salvaguardar as pessoas e os lugares de eventuais ataques. As áreas 

geográficas, onde estes fenómenos ocorrem frequentemente e não são divulgados, garantem 

que o terrorismo nesses locais prospere. A quantidade de artigos escritos varia de acordo com a 

região onde o ataque terrorista ocorreu. Os ataques na América do Norte e na Europa Ocidental 

têm uma cobertura descomunal, ao passo que em outro lugar do mundo eles são pouco 

reportados. 

Nos países não ocidentais verificou-se uma enorme injustiça, no que se refere ao número de 

artigos por incidentes. As vítimas mortais de terrorismo perpetrado na África, Ásia Meridional, 

Balcãs, Médio Oriente e Sudeste da Ásia, não são tão aparentes quanto os indivíduos que 

morrem na Europa Oriental, Europa Ocidental, Austrália, América do Norte e Leste da Ásia. 

 

 

Figura 14 - Artigos por incidente de terror 

Figura 15 - Artigos por fatalidade 

Retirado de: https://bendittowardjustice.wordpress.com/2015/11/16/coverage-of-

terrorism-in-western-vs-non-western-countries/ 
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Figura 16 - Média de artigos por incidente 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Média de artigos por fatalidade 

 

 

 

 

 

Retirado de: https://bendittowardjustice.wordpress.com/2015/11/16/coverage-of-terrorism-in-western-vs-non-western-countries/ 
 

Quando ao número de fatalidades, verificou-se que a cobertura dos eventos terroristas é 

direcionada para o Ocidente, deixando de parte os países não ocidentais.  

É evidente que se deva dar mais preocupação e visibilidade aos ataques terroristas com maiores 

perdas de vida, que geralmente acontece nos países não ocidentais, contudo isso não acontece.  

O estilo dos artigos redigidos nos incidentes não ocidentais é diferente. De acordo com Darling-

Hammond, parecia haver uma fórmula para a cobertura não ocidental, isto é, arma, 

localização, número de mortes, organização que executou e ramificações políticas. Centrando-se 

grande parte do tempo nos terroristas e não nas vítimas. Os artigos apenas mencionam: “Uma 

bomba explodiu aqui; um certo número de forças de segurança, civis e terroristas morreram; um 

grupo terrorista específico reivindicou a responsabilidade; o ataque afetou essa questão política 

mais ampla.” Já quando as mortes são em países ocidentais, a cobertura parece ser mais 

empática.  

https://bendittowardjustice.wordpress.com/author/bendittowardjustice/
https://bendittowardjustice.wordpress.com/author/bendittowardjustice/
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De acordo com Zelin e Fellow (2013, pp. 3-4), podem ser indicadas quatro fases da media 

jihadista, presente desde 1984. A primeira fase, nesse mesmo ano, apresenta Khutbas, ou 

melhor dizendo, sermões, e também ensaios, folhetos, revistas impressas, boletins informativos 

e palestras em vídeo. Exemplo disso é a revista Al-Jihad. A segunda fase  teve lugar na década 

de 90, onde os sites top-down se focavam nos indivíduos que detinham influência na web, 

grande parte das vezes ligados a células jihadistas, administrando o conteúdo que seria 

distribuído, como por exemplo as publicações de Al-Neda e Azzam. Na terceira fase, em meados 

dos anos 2000, surgiram os fóruns interativos, cujo gestor desses mesmos fóruns auxiliavam na 

partilha de matéria em nome dos grupos jihadistas, contudo, não estão vinculados diretamente. 

As notícias relevantes são publicadas e cabe-lhes também banir temas e membros indesejados, 

garantido uma direção e gostos compartilhados, dificultando a exposição dos utilizadores a 

conteúdos divergentes. Concomitantemente, os usuários podem desempenhar um papel ativo na 

publicação de diferentes conteúdos, incluindo suas próprias visões dos acontecimentos, além 

disso, podem dialogar com pessoas que partilham o mesmo ponto de vista, numa vasta área 

geográfica. Como por exemplo: Al-Hesbah, Al-Ikhlas, Al-Faluja, Ansar e Shamukh. Por último, a 

quarta fase no final dos anos 2000, as plataformas dos media social. Um indivíduo em particular 

assume o controlo do conteúdo, pode publicar artigos de notícias no twitter e no facebook, fazer 

vídeos para o YouTube e postar em blogs sobre aquilo que considera relevante. Exemplos disso 

são os blogs, facebook, YouTube e twitter. 

Cronologicamente, a utilização das redes sociais por parte dos grupos terroristas e a sua 

alteração a nível de estratégia digital tem sido mutável. O Youtube foi considerado a primeira 

plataforma digital dos terroristas, substituindo a televisão. Os grupos jihadistas criaram os seus 

canais, onde regularmente postavam vídeos, que podiam chegar ao alcance de todos. Assim 

sendo, é privilegiado no que toca à comunicação de novos ataques ou envio de alertas a todo o 

Ocidente. Esta rede social é um instrumento de estratégia de comunicação simbólica encetada 

pelos terroristas do EI. Esta organização, acredita que o formato audiovisual permite presenciar 

em “tempo real” os acontecimentos e por isso, ter consciência do horror exibido no momento, 

adquirindo uma carga mais pesada, do que uma simples fotografia. O facebook simboliza uma 

nova fase para os terroristas, pois o propósito não é apenas divulgar e informar, mas conta 

também com o recrutamento e a conquista ideológica. Esta rede social é vista como um 

mediador de partilha de imagens, que demonstra sobretudo uma história, a determinação, a 
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coragem e o objetivo do lutador. Por fim, o twitter, considerado o maior “chat” global, 

instrumento cuja finalidade é de storytelling, ou seja, contar histórias. Ademais é apontado como 

um ambiente onde há uma interação entre as autoridades e os terroristas (Legrain, 2014, pp. 

60-63). 

De acordo com dados fornecidos pelo Facebook28, podemos verificar que segundo o Facebook 

Years Review 2017 um dos momentos mais vistos e falados, cuja transmissão foi ao vivo na 

plataforma foi o concerto beneficente “One Love Manchester”, cujos lucros gerados tinham 

como fim beneficiar os lesados do ataque terrorista em Manchester. Por outro lado, em 2016, 

não houve menção nos tops de assuntos mais falados de atentados ou de terrorismo, bem como 

em 2013 e 2012. Todavia, em 2015, houve referência a esta problemática, ocupando a 

segunda posição dos tópicos globais mais comentados, os ataques em Paris, a 13 de novembro, 

onde os internautas colocaram de imediato fotos de perfil com a bandeira francesa, partilharam 

informações e publicações de notícias do sucedido e comunicavam aos familiares sobre o estado 

em que se deparavam (moradores em Paris); a sétima posição deste ranking, mencionava a 

alusão à luta contra o EI, um combate incessante, onde houve imensas partilhas e em oitavo 

lugar o ataque ao jornal Charlie Hebdo, que foi compartilhado por todo o mundo através desta 

plataforma e que originou a famosa frase “Je suis Charlie” como forma de apoio às vítimas e de 

protesto em prol da liberdade de expressão. No ano precedente, vemos que na lista dos tópicos 

globais não são retratadas estas questões, contudo, quando analisamos a revisão do facebook 

nos EUA percebemos que o ISIS está dentro dos assuntos mais falados de sempre.  

Paletz e Boiney (1992, p. 18) verificaram que alguns estudos dirigem a sua atenção para a 

influência dos media no terrorismo e que efeitos isso poderá acarretar. O estudo de Midlarsky, 

Crenshaw e Yoshida (1980), citado por Paletz e Boiney (1992, p. 18) são exemplo disso, pois, 

tentam demonstrar o efeito de contágio entre a cobertura e os eventos terroristas de um Estado 

para o outro. Esses estudiosos concluíram que o contágio ocorre nas unidades maiores, menos 

honradas e percetíveis para menores, apontando alguma responsabilidade aos meios de 

comunicação. Ainda nesse estudo, mencionam que o nível de contágio pode oscilar, de acordo 

com a estratégia empregada, exemplificando o facto de explosões serem de mais fácil contágio 

do que assassinatos.  

                                                           
28

 https://newsroom.fb.com/news/2017/12/messengers-2017-year-in-review/ 
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Ainda Paletz e Boiney (1992, pp. 20-22) indicam que tanto os media como o terrorismo não são 

impenetráveis. Desta forma, referem que o terrorismo assume várias vertentes. Sendo assim, a 

cobertura mediática pode variar de acordo com diferentes constantes. 

Uma das variáveis a ter em consideração dizem respeito ao público, uma vez que, os terroristas 

elaboram as suas manifestações tendo em conta um público-alvo, ou seja, um público que lhe 

agrada. Desse modo, pode provocar reações de intimidação ou de retaliação, dependendo de 

diferentes fatores este impacto pode assumir diferentes proporções. Ainda na perspetiva do 

mesmo autor, alguns estudos indicam que os media cobrem os eventos terroristas, numa 

tentativa de reforçar o seu poder de transmitir “realidade”. 

Assim, vemos que os primeiros minutos após o ato terrorista são vividos ainda antes das 

autoridades públicas pelos meios de comunicação, que usualmente são a primeira fonte de 

informação para os cidadãos. Contudo, a imprensa deve assumir um papel de “farol” dos 

media. O chamado “jornalismo cidadão”, quando proliferado de forma exacerbante, 

normalmente exercido nas redes sociais e a afloração de um fluxo incessante de informações e 

notícias, tornaram imperativo a necessidade de analisar, filtrar e interpretar o cariz dessas 

informações, que circulam muitas vezes com boatos e especulações (Marthoz, 2017, p. 27). 

O terrorismo testa o direito dos media de informar sobre os acontecimentos. Nos períodos de 

crise e tensão, que colocam em causa muitas vezes a vida dos indivíduos e arriscam a 

segurança nacional, as pessoas tendem a estar pressionadas a dedicar toda a sua atenção ao 

que é transmitido (Marthoz, 2017, p. 28). 

O facto de transmitirem em tempo real as informações pode gerar um risco de resposta 

desproporcionada, até mesmo nos sites da media tradicional. Os media são levados ao limite da 

verdade, quando se verifica a miscelânea de informações reunidas pela equipa editorial e por 

outros elementos, junto dos comportamentos e comentários. 

O primeiro reflexo dos meios de comunicação, mal tenham conhecimento de algum evento 

terrorista, é o de qualificar o infrator rapidamente. Deste jeito, o risco é impulsivo e precipitado 

em acusações que se apoiam em factos similares a outros ataques, admitindo teorias oficiais e 

preconceitos.  

Conforme o autor, foi possível verificar em diversos casos, que os meios de comunicação 

extrapolaram os indícios infundados e formulam teorias que se mostraram erróneas. Um 
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exemplo claro disso foi o caso dos dois soldados estrangeiros que foram aniquilados em março 

de 2012, na França, onde os media relataram que o autor do crime apresentava uma ligação de 

extrema-direita, ao passo que o mesmo reivindicava uma visão islâmica radical. Outro caso 

passa pela cidade de Oklahoma, atacada em 95, onde muitos meios destacaram a relação 

árabe, caraterizando os autores da seguinte forma “dois suspeitos de aparência do Médio 

Oriente com cabelos e barbas escuros”. É de salientar que o jornalista Timothy McVeigh era 

branco e pertencia ao partido de extrema-direita29. Ainda em outro caso, alguns media atribuíram 

nomes aos “suspeitos” americanos-árabes, sem apurar cautelosamente a fonte da suas 

informações, apesar da gravidade das mesmas. Assim sendo, os efeitos destes erros podem ser 

catastróficos para os indivíduos e sociedades estigmatizadas, e também entende-se que algumas 

notícias que os media divulgam podem conter meias verdades, ou até mentiras a serviço de 

motivações políticas (Marthoz, 2017, pp. 46-47). 

No estudo de Tan (1988, p. 24, cit in Paletz & Boiney, 1992, p. 18), o mesmo comparou a 

cobertura da violência terrorista feita pelos jornais Irish Times, London Times e New York Times, 

e verificou que existe alguma quantidade de cobertura que antevê o volume consequente, assim 

como a escala de tal violência terrorista. Essa relação vale tanto para os jornais críticos da 

violência, como também para aqueles que se posicionam de forma indiferente sobre essa 

violência. 

As palavras empregues na cobertura deste tipo de eventos acarretam um peso engrandecido, 

mesmo que seja apenas uma descrição objetiva. Muitas vezes, os media descrevem-nos como 

“extremistas”, “islamitas”, “bombistas suicidas” ou “militantes”. A intenção pode não ser de 

reforçar um estereótipo, mas acaba por acontecer de forma impercetível. Para além da seleção 

das palavras utilizadas, também as imagens apresentam a sua relevância. Assim, no campo das 

imagens os estereótipos também estão presentes, como é o caso dos muçulmanos, que são 

vistos, na grande parte das vezes, em cenários religiosos, em oração nas mesquitas. Ou seja, 

são reconhecidos pela religião, deixando de parte outras caraterísticas. Como Tan indica no 

estudo eles são “menos identificados pelo seu trabalho ou profissão do que os não-

muçulmanos”. As figuras que normalmente acompanham as notícias sobre muçulmanos 

britânicos são a dos “líderes religiosos radicais” como Abu Qatada, Omar Bakri Mohammed e 

Abu Hamza al-Masri, que assumem uma imagem temível (Coelho, 2009, p. 2). 
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No estudo realizado por Zelin e Fellow (2013, pp. 12-13) sobre o twitter verificou-se que os 

ideólogos da língua inglesa (@anjemchoudary) e da língua árabe (@Hamed_Alali) apresentam 

grandes audiências, assim como organizações militantes de boa-fé (o Taliban e a Al-Shabaab) 

também têm vários “followers” nesta plataforma. Também se averiguou que os fóruns podem 

usufruir do twitter de forma eficiente, por exemplo o fórum árabe Ansar al-Mujahidin 

(@as_ansar), aliou-se a esta plataforma em 2012 e arrecadou quase 400 seguidores pouco 

tempo depois. A conta do Qimmah Islamic Network (@AlqimmahNetwork) teve um número 

muito baixo de seguidores, talvez porque a linguagem tenha sido um obstáculo para atrair novas 

pessoas, e por existirem dificuldades de penetração da internet e do twitter entre os mundos de 

língua árabe e somali. Para além disso, comparou três contas do twitter @HSMPress, 

@HSMPress_arabic, e @HSMpress_Somali e constatou que até à data, a língua inglesa era a 

mais popular. É possível que parte disso seja resultado da cobertura da conta de inglês do Al-

Shabaab pelos media, mas também sugere uma interessante dicotomia na língua inglesa. Na 

jihoesfera, o árabe continua a ser o idioma predominante dos fóruns jihadistas, já o inglês tende 

a ser mais valorizado no twitter. 

Segundo Nye (2005) a capacidade de criar comunicações tornou-se progressivamente disponível 

a qualquer sujeito. Assim, a democratização das novas tecnologias tornou-as também 

disponíveis aos jihadistas, apesar do Ocidente liderar a revolução da informação.30  

A internet potenciou a aparição de uma nova forma de terrorismo, o ciberterrorismo ou 

ciberjihad. Com isto, surgiram novos terroristas, por exemplo, o aprendiz jihadista solitário que 

se radicaliza por intermédio de sites e redes sociais, devotos à luta divina. Os terroristas 

alimentam essas redes com publicações em sites, blogs, fóruns e plataformas digitais, com 

publicações referentes aos seus procedimentos na prática. Exemplo disso foi, quando os media 

ocidentais difundiram as conferências de imprensa da Al-Qaeda. Essa visibilidade que a internet 

usufrui permitiu e encorajou os terroristas e as suas organizações a emanciparem e a adotar os 

códigos de comunicação contemporânea (Legrain, 2014, p. 43). 

O mundo virtual jihadista garante o isolamento físico do sujeito terrorista ou potencial recruta das 

sociedades onde estão inseridos, permitindo assim o processo de radicalização, apesar da 

possível integração social. A internet potenciou o fenómeno da autoradicalização terrorista, em 
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particular da autonegação e autoformação. Nesta plataforma, circula um dos que é considerado 

o manual mais completo para o treinamento, designado “Enciclopédia da Al-Qaeda” que 

apresenta conteúdos relativos à preparação para a jihad (Merlos, 2008, p. 154). 

A divulgação em massa de informação promove a desinformação, permitindo que as páginas 

jihadistas se tornem numa fonte de informação de referência consultadas frequentemente por 

jornalistas de várias partes do mundo (Merlos, 2008, p.141). 

Neste sentido, a internet é assim vista como uma ferramenta que apresenta grande potencial 

para os grupos terroristas, porque lhes ajuda a alcançar os objetivos através da iconografia e da 

simbologia atrativa para a formação de um legado mais jovem. As organizações utilizam muitas 

vezes a imagem do globo para evidenciar os objetivos pelos quais se regem e para dar a 

conhecer a tática da “universalidade do campo de batalha”. Além disto, enfatizam as prioridades 

geopolíticas, focando na obrigação dos muçulmanos espalhados pelo mundo de se aliarem a 

esta luta (Merlos, 2008, p. 152). 

O EI distribuiu um manual de redes sociais pelos seus membros com vista a evitar informações 

que os pudesse colocar em risco, através da sua geolocalização. É notório que o treino fornecido 

pelo EI online é bastante organizado. Segundo um relatório da Europol, “a França é o país 

europeu com o maior número de jihadistas. Esses loucos de Alá estão a atrair mais e mais 

jovens voluntários que querem ir para a Guerra Santa na Síria”. Ainda no relatório anual sobre a 

evolução do terrorismo, verificamos que entre 2009 e 2013 o número de detenções islâmico 

duplicou na Europa e que foi na França que foi identificado como muitos desses ativistas. Hoje 

existem cerca de 250 residentes franceses ou franceses que foram lutar na Síria (Legrain, 2014, 

pp. 44-45). 

Os grupos terroristas veem na internet um campo de treino alternativo (UNODC, 2012, p. 8). 

Pela proximidade que as redes sociais oferecem, pela forma de partilha com exatidão das 

histórias, capacidade de utilizar fotografias e vídeos, estes grupos terroristas acentuam o caráter 

heroico jihadista atrai cada vez mais jovens para a sua causa31. Num estudo realizado por Gabriel 

Weimann, professor na Universidade de Haifa, 90% da atividade online terrorista, em 2012, foi 

produzido nas redes sociais. O simples gesto de partilhar uma fotografia ou história de um 
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atentado amplia a visibilidade destes atos e reforçam, de forma indireta e inconsciente o motivo 

(Legrain, 2014, p. 45). 

Segundo o Diário de Notícias, a Europol anunciou que detetou a 2 de maio de 2017, “mais de 

dois mil conteúdos terroristas online”, isto é, “2068 conteúdos em 6 línguas”.32 

3.1. Media Jihadista 
 

Segundo Amble (2012), cit in Hecker (2015, p. 12), em 1996/97, um estudante de informática 

e veterano de guerra criou o site azzam.com. Este site conta com correspondentes em diferentes 

partes do mundo, Bósnia, Afeganistão e Chechénia. Este foi o primeiro site em inglês dedicado 

aos mujahideen33. Este jovem distribuía vídeos e livros a quem lhe enviasse dinheiro para uma 

caixa postal em Londres.34 

De acordo com Lia (2015, p. 7) e Hecker (2015, p. 12) existem várias empresas media jihadista 

abaixo indicadas: 

- A primeira é o IMC, considerado o mais antigo e maior criador de manuais escritos online 

de treino. O IMC coopera de forma clara para a Encyclopaedia of Preparation for Jihadi. 

Os conteúdos podem ter diversas fontes e são escritos pelo pessoal do IMC, traduzido de 

manuais de campo da NATO ou dos EUA, ou assente em observações do campo de 

batalha. Os manuais de treino possuem uma multiplicidade de temáticas, abrangendo 

engenharia explosiva, utilização de armas e gases venenosas/os. Além disso, pode avocar 

o carácter de produtor, quando divulga vídeos de guerra, todavia, o IMC parece estar 

inativo desde 2005;  

- Seguidamente Al-Sahab Foundation for Media Production, entidade oficial de produção dos 

media mais próxima da Al-Qaeda, que tem acesso aos seus líderes. Por essa razão, é vista 

como a voz da Al-Qaeda. Foi ainda, a única agência que elaborou entrevistas na media 

com Osama Bin Laden e Ayman Al-Zawahiri, em finais de 2001. A composição da equipa 

e a sua organização é secreta, e as suas produções são vídeos com entrevistas gravadas. 

Desde 2005, tem vindo a divulgar vários vídeos na internet e criam sites com fim de 

partilhar as suas produções. O consumo do público é tão excessivo que os vídeos são 
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rapidamente compartilhados. Grande parte da produção de Al-Sahab tem proveniência do 

Afeganistão e do Waziristão, porém publicaram também dois vídeos sobre a Al-Qaeda na 

Península Arábica. Dentro dos entrevistados podemos encontrar Azzam al-Amriki, 

Muhammad al-Hukaymah, Mullah Dadullah, entre outros. A primeira produção foi lançada 

em 2001, um ano após o real acontecimento, quando criaram um vídeo sobre o atentado 

ao USS Cole da Marinha dos EUA, desde então a sua produção aumentou 

exponencialmente, e passados 5 anos, fabricaram 58 vídeos, 3vezes mais do que o ano 

anterior. Para alcançar diferentes públicos, Al-Sahab começou a utilizar legendas em 

inglês e a fazer vídeos em inglês, e mais recentemente, aplicaram também legendas em 

alemão;  

- The Labayka Foundation for Media Production surge posteriormente e é uma empresa 

nova. As primeiras produções tiveram auge no final de 2005, depois da fuga de Abu 

Yahya al-Libi e Abu Nasr al-Qahtani da base aérea de Bagram, ganhando popularidade em 

toda a comunidade jihadista. A produção baseia-se nos treinos, discursos ideológicos e 

execuções, e por isso, conta com vídeos do Afeganistão, feitos em árabe. Os líderes da Al-

Qaeda não tiveram a sua aparição nestas produções;  

- Logo depois, Al-Furqan Foundation for Media Production foi construída nos finais de 2006, 

após a aparição do “Estado Islâmico no Iraque”. Esta agência produz conteúdo 

audiovisual para o Estado Islâmico do Iraque, não assiste outros grupos, e conta com 

outras agências de media para partilhar as suas produções;  

- A seguir The Global Islamic Media Front (GIMF) é caraterizada por ser uma espécie de 

organização de base com filiação aberta e sem ligações organizacionais específicas. É um 

dos maiores e mais potentes produtores e distribuidores de material da web jihadista, 

embora o seu elo de ligação com a Al-Qaeda seja praticamente inexistente. Esta agência 

tentou entrevistar Osama Bin Laden, mas foram tentativas falhadas. É encarada como um 

movimento popular ou uma rede de apoiantes, propagando de forma aberta na internet 

para atrair novos voluntários. Por adotar esta natureza mais flexível, o GIMF é mais virado 

para o público, divulga declarações sobre variadíssimas temáticas e coopera com outros 

produtores de media jihadistas. Para além disso, dirige diversos projetos nos media, que 

incluem dois jornais online, - o periódico Sada al-Jihad e o boletim Sada al-Rafidayn, - e a 

internet/TV. Ademais, conta com várias publicações, cujos excertos são da autoria de 
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ideólogos e estrategistas importantes. Foi a única empresa de media jihadista que 

produziu vídeos a ensinar a manusear armas. O GMIF cresceu a partir da Global Islamic 

Media, um instrumento conhecido do Yahoo!, administrado desde 2003 por Abu Banan, 

que contava com mais 7000 membros e que era um núcleo importante associado à Al-

Qaeda. Global Islamic Media é muito falado pois publicou um documento importante, o Al-

Jihad, de estratégia que citou os ataques terroristas em Espanha, precedentemente às 

eleições, em 2004. O documento serviu de inspiração para os atentados nos comboios de 

Madrid;  

- Por fim, uma agência virada para notícias internacionais e porta-voz de muitos grupos 

jihadistas, a Al-Fajr Media Center. Desde 2006, tem vindo a propagar material de grupos 

islâmicos agressivos e vários grupos jihadistas, bem como empresas de media jihadistas, 

usam-na para propagar os seus comunicados na web, porque ela serve como uma “prova 

de autenticidade”. Exemplo disso foi a mensagem que o Estado Islâmico no Iraque 

transmitiu, dizendo que só usam esta agência para partilhar os seus comunicados oficiais. 

Além disso, é usada como canal de notícias por várias empresas de media, incluindo Al-

Sahab, Labayka e al-Furqan. A produção desta agência é pacata, com um número de 

vídeos diminuto, no entanto, produz “entrevistas interativas” na web, onde os membros 

do fórum são convidados a colocar questões que lhes pareçam pertinentes, a figuras 

poderosas, e essas respostas serão publicadas em formato audiovisual (Lia, 2007, pp. 7-

13).35 

A par disso, com o passar dos tempos. começaram a introduzir a mulher neste meio, embora 

não seja muito frequente ver isso na prática. Alguns fóruns foram criados para mulheres, como é 

o caso de www.al-hesbah.org/v, www.shmo5alislam.net/ e www.al-faloja.info/vb. Os fóruns 

visam sobretudo a doutrinação, encorajando as mulheres a perpetrar ataques suicidas. Estas 

plataformas pretendem que as mesmas assumam uma postura ativista nestas atividades ou que 

apoiem os seus combatentes, promovendo também a Jihad. 

A revista da Al-Qaeda Sawt Al-Jihad contou na 9ª edição, com um editorial direcionado 

exclusivamente às mulheres, na tentativa de as recrutar para os seus ataques. No desenrolar 

dos tempos, foi lançada uma nova revista, pela Al-Qaeda intitulada Al Khansa, cujo nome foi uma 
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homenagem a uma poetisa islâmica que escreveu elogios aos muçulmanos que sacrificaram a 

vida enquanto lutavam contra os “infiéis”. Nesta revista eram produzidos artigos que davam 

conselhos sobre como criar filhos para continuar a jihad e informações sobre os primeiros 

socorros a aplicar a algum familiar ferido em combate e treino físico imprescindível para a 

preparação de uma luta. Outro objetivo da revista passava por instruir as mulheres casadas com 

islamitas, a auxiliar os seus companheiros. Num dos artigos foi possível atestar isso, quando 

diziam “O sangue dos nossos maridos e as partes do corpo dos nossos filhos são a nossa oferta 

de sacrifício” (Weimann, 2008; Bakier, 2006). Em algumas páginas, os terroristas afirmavam 

que estas revistas eram um “contraponto às revistas de moda e pornografia, disseminadas no 

Ocidente” (Bakier, 2006)36. 

De acordo com Saletto e Malan (2016, p. 4), “o EI foi pioneiro no modo de potencializar a 

tecnologia ao seu favor.” 

Osama Bin Laden, antigo líder da Al-Qaeda, mencionou numa carta dirigida ao líder do Talibã, 

Mohammed Omar: “É óbvio que a guerra da media neste século é um dos métodos mais fortes; 

na verdade, a sua proporção pode chegar a 90% da preparação total para as batalhas”. 37 
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CAPÍTULO II – ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 
O TERRORISMO “EM CASA” DA AUDIÊNCIA 

4. Sobre o estudo 

Em pleno século XXI, o terrorismo é considerado uma “guerra” que assume contornos 

relevantes, devido à complexidade associada ao processo de comunicação de informação. Todos 

os conflitos que temos vindo a assistir, no decorrer dos anos são diferentes dos anteriores, quer 

pelas metodologias adotadas quer por outras particularidades. 

O desenvolvimento dos recursos e das novas formas de comunicação e a divulgação da 

informação em rede, as imagens em tempo real e a divulgação a uma velocidade frenética 

tornam este fenómeno peculiar. Os conflitos e as relações hegemónicas assentam na dominação 

e do poder das imagens divulgadas. 

A conceção comummente utilizada de “violência” deixou de ser usada apenas para caraterizar 

as crueldades ou cenas de sangue, abrangendo outros tópicos como a humilhação e o 

assassinato da realidade (Duarte, s.d., p. 5). 

O presente estudo tem como base uma análise de conteúdo, visto ser um fenómeno bastante 

complexo, que não apresenta grande flexibilidade. Assim, segundo Bardin (2008, p. 11), a 

análise de conteúdo é um conjunto de ferramentas metodológicas, em permanente 

aperfeiçoamento, que se destinam a “discursos”. A análise de conteúdo enquanto esforço de 

interpretação varia ao longo de dois polos do rigor da objetividade e da fecundidade da 

subjetividade. Absorve por isso, o investigador pela atração do oculto, o latente, o potencial do 

inédito. 

 

4.1.  Metodologia utilizada 

Neste contexto, irei recorrer a uma metodologia de cariz qualitativo, passando pela visualização 

de vídeos elaborados pelo EI, como forma de se vangloriar dos atos executados, e vídeos 

exibidos na televisão. De acordo com Guerra (2000, p. 48), a grande parte dos estudos tem cariz 

qualitativo, onde o centro da atenção se prende sobretudo com o reconhecimento da lógica de 

atuação dos atores, as suas respetivas imagens, os seus conflitos e instrumentos de ação.  
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Bardin (2008, p. 121) indica que a análise de conteúdo se apoia em três polos cronológicos, a 

pré-análise, seguida da exploração do material terminando com o tratamento dos resultados, a 

inferência e a interpretação. A primeira fase refere-se à organização, ou seja, tornar operacionais 

e sistematizar as ideias iniciais, por forma a produzir um esquema claro do desenvolvimento das 

operações num plano de análise. Esta fase conta com três funções essencialmente: a seleção 

dos documentos a analisar, formulação de hipóteses, bem como dos objetivos e elaboração de 

indicadores que apoiem a interpretação final. Todavia, as fases acima assinaladas não 

preenchem uma ordem cronológica, embora estejam intimamente ligados. 

A seleção dos vídeos depende exclusivamente dos objetivos, ou os objetivos só se tornam viáveis 

em função dos vídeos existentes (Bardin, 2008, p. 121). Inicia-se assim o estudo, com 

visualização dos vídeos a analisar, permitindo que se vá criando impressões. Posteriormente 

fazemos a formulação dos objetivos. O objetivo é a finalidade a que nos propomos alcançar, o 

quadro teórico e/ou pragmático, onde os resultados auferidos serão usados (Bardin, 2008, p. 

124). 

“A análise de conteúdo é o conjunto de técnicas de análise de comunicações” e depende do tipo 

de interpretação que se pretende como objetivo e do tipo de “fala” a que se dedica e por isso, é 

um método empírico. Além disso, esta técnica deverá ser reinventada a cada instante. Este 

método, não conta apenas com um instrumento, mas sim com uma panóplia deles, todavia, 

poderá ser aplicado apenas um instrumento quando o estudo exige maior rigor (Bardin, 2008, 

pp. 32-33).  

De acordo com Guerra (2000, p. 163), numa investigação torna-se inevitável definir os objetivos 

a que nos propomos alcançar. Ao traçarmos objetivos mantemos a capacidade de motivação dos 

atores e conseguimos medir os resultados da intervenção. Segundo o mesmo autor, não importa 

elaborar uma lista infinita de objetivos, mas sim saber se as finalidades do projeto são claros e 

se os mesmos são razoáveis e operacionais.  

4.2. Objetivos gerais 

É comum fazer-se a distinção entre finalidade, objetivos gerais e objetivos específicos, contudo, 

as terminologias alteram consoante o autor. A finalidade de um projeto refere-se à utilidade que 

o mesmo pode trazer aos problemas. Os objetivos gerais representam orientações para as ações 

e são consistentes com as finalidades do estudo. Além disso, é nos objetivos gerais que se 
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encontram as diretrizes de trabalho a seguir, embora estes não sejam expressos em termos 

operacionais, e por isso, não há possibilidade de saber se foram ou não alcançados (Guerra, 

2000, p. 163).  

Assim, o objetivo geral deste estudo é perceber de que forma os media são importantes ou 

possibilitam a projeção do terrorismo islâmico, particularmente nas redes sociais e televisão. A 

metodologia implementada será a análise aprofundada de conteúdo. 

Segundo Caetano da Silveira (2005, p. 113), a imagem tem vindo a ser alvo de diversos 

estudos, tanto no âmbito da linguagem, como no da comunicação. Existem vantagens 

associadas às imagens patentes em textos. Na visão de diversos teóricos, destaca-se o fato das 

imagens serem universais, anulando as barreiras da linguagem, que podem ser compreendidas 

imediatamente por pessoas de diferentes línguas e culturas. Outro benefício apontado tem que 

ver com o facto de a imagem permitir uma leitura célere, contrariamente ao que acontece com o 

texto, tornando-as atraentes e sedutores aos potenciais leitores. Além disso, passa ainda pelo 

aumento do prazer estético e comunicativo nas obras produzidas por imagens, salientando o 

sentido de observação e apreciação que a desconstrução desta possibilita. Assim, as imagens 

representam alguma coisa que se assemelha a algo. O autor destaca também que a imagem 

não se carateriza apenas por ser um signo icónico ou figurativo, uma vez que ela pode abranger 

diversos materiais que a compõem para estabelecer uma mensagem visual. Essa mensagem 

visual pode ser construída com signos icónicos, que dão a sensação de analogia com a 

realidade, oscilando com “a analogia percetiva e com os códigos de representação herdados 

pela tradição de representação ocidental, e com os signos plásticos, que correspondem aos 

componentes da imagem como a cor, as formas, a composição e a textura”. A teoria semiótica 

para Joly (1996) é a que melhor consegue definir amplamente a imagem e que transpõe as suas 

classes operantes. Para interpretar a imagem, o autor destaca o fato de ela ser heterogénea, 

abarcando, várias classes de signo: tanto as imagens, no sentido teórico do termo, quanto os 

relacionados à linguagem verbal, como os signos plásticos e os linguísticos (Joly, 1996 como 

citado por Caetano da Silveira, 2005, pp. 113-115). 

Para Oliari et al., (2009, p. 2), a semiótica é a ciência dos signos. Na perspetiva de Santaella, 

esta ciência auxilia na compreensão da construção do significado e evolui, com os diferentes 

universos da linguagem, codificações e interpretações. Assim, a evolução do ser humano, moral, 

social e intelectual, varia de acordo com a perceção e a importância que se dá a cada signo. 
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Para os autores, os principais estudiosos da semiótica são Saussure e Peirce. O primeiro 

menciona que “a semiologia teria por objeto o estudo de todos os sistemas de signos na vida 

social”, além disso “estuda a dicotomia do signo: significante versus significado.” (Santaella, 

1983, p. 79; Bona, 2008, p. 3 como citado por Oliari et al., 2009, p. 3). Já Peirce adota uma 

conceção sustentada no estudo dos fenómenos, ou seja, onde o homem interage com os signos. 

Assim, descreveu três categorias, para demonstrar como os fenómenos surgem à consciência: 

1) Primeiridade, isto é, a consciência imediata, perceção instintiva; 2) Secundidade diz respeito à 

resposta, perceção e profundidade do conteúdo; e 3) Terceiridade, ou seja, a experiência das 

intervenções (Santaella, 1983 como citado por Oliari et al., 2009, p. 3).  

A imagem representa algo para quem a observa e é descrita de acordo por quem a lê. Assim, 

cada pessoa faz uma leitura diferente das imagens. Desta forma, “o emprego contemporâneo do 

termo “imagem” remete, na maioria das vezes, à imagem da mídia”. Deste modo, a imagem 

integra o nosso dia-a-dia e tornou-se sinónimo da TV e da publicidade. O deslumbramento que a 

imagem pode originar, os enigmas e mistérios que a cercam, as várias leituras que o público 

pode fazer, origina teorias, bem como novas formas de interpretação (Joly, 2004, p. 14, como 

citado por Oliari et al., 2009, pp. 5-6). 

A abordagem semiológica apresenta diferenças em vários níveis de codificação da imagem. A 

ligação com a imagem dispõe vários códigos, alguns universais, os que redundam do 

entendimento e os naturais, aqueles estruturados socialmente, e outros determinados pelo 

contexto social. (Aumont, 2001, p. 250, como citado por Oliari et al., 2009, p. 6). Já dizia o 

ditado chinês “uma imagem vale mais que mil palavras.” 

No presente projeto, irei focar-me na imagem visual, compreendida pela visão e dedução para 

ser interpretada. Através da visualização dos vídeos, irei interpretar e analisar as imagens, de 

acordo com aquilo que elas representam e carregam, através dos significados, dependendo 

sempre do ambiente onde se insere. 

4.3. Objetivos específicos 

Os objetivos específicos são os objetivos que transmitem os efeitos que se esperam alcançar, 

pormenorizando os objetivos gerais. Para além disso, são produzidos em termos operacionais, 

quantitativos ou qualitativos, que possibilitem a análise da sua concretização e indicam estádios 

a atingir e não direções a alcançar (Guerra, 2000, p. 163).  
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A presente investigação visa responder sobretudo a quatro questões que considero 

fundamentais: 

1. De que forma os media promovem ou não a prática do terrorismo? 

Quando os media fazem uso de imagens impactantes e dedicam tempo de antena a mencionar 

o terrorismo, vemos que, segundo a teoria de Tarde (s.d., p. 224), a imitação pode ser sugerida, 

pois a sociedade promove a imitação. 

O “efeito de contágio”, apontado por Faria (2007, p. 163) indica ainda que os media podem 

encorajar a formação de novos grupos, promovendo a violência e reivindicações.  

2. Até que ponto os media informam? 

Os jornalistas exercem mediação entre os indivíduos e a sociedade. Quando entendem os gostos 

dos leitores, dá-se uma acomodação que possibilita a manipulação dos jornalistas sobre o seu 

público (Antunes, 2008 p. 11). A ausência de informação verdadeira promove o sensacionalismo 

e a especulação (Faria, 2007, p. 174) e a transmissão em direto permite que, 

instantaneamente, assistam ao espetáculo catastrófico (Évora, 2006, p. 5).  

3. A cobertura dos media apoia e encoraja o terrorismo em geral e as causas 

terroristas em particular? 

A atuação dos media pode facilitar o sucesso estratégico dos terroristas (Faria, 2007, p. 176). 

Baudrillard (1997, p. 83) indica que a violência estabelecida pela “hipermodernidade” é 

aterrorizadora, e que é melhor não termos contato com os media. A atuação dos media interfere 

nas condutas dos terroristas, assumindo um papel crucial, pois são uma plataforma, onde os 

terroristas divulgam os seus desígnios e reivindicações (Faria, 2007, p. 161). 

4. Analisar os vídeos e imagens que refletem atos terroristas enquanto fenómenos 

mediáticos e observar como é feita a cobertura jornalística/transmissão deste tipo 

de eventos.  

A cobertura deve ser genuína e fiel, fornecendo informações que permitem desenvolver opiniões. 

Os críticos consideram que os media intervêm negativamente, ao propagarem conteúdos frágeis 

e impactantes, auxiliando os terroristas e colocando em causa os esforços feitos pelas 

autoridades (Faria, 2007, pp. 161-162).  
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4.4. Vídeos analisados 
 

Os vídeos mencionados foram retirados da plataforma Youtube, pela sua importância e pela 

atratividade inerente à mesma, outros da página oficial da Sic Notícias e ainda da TVI 24. As 

imagens foram selecionados de forma aleatória, contudo, mencionei aquelas que me pareceram 

mais divulgadas, comentadas e que me recordo de assistir na televisão em direto. 

As categorias abordadas serão as críticas ao ocidente e aos EUA, tentativa de atrair novos 

elementos para a causa que os terroristas defendem, desumanização dos terroristas. As 

subcategorias referem-se a questões políticas e religiosas, bem como da discriminação de que 

pensam ser alvo política, a obtenção de territórios e a propagação de ideais extremistas. 

O vídeo 1 encontra-se disponível na plataforma do youtube e é intitulado “11 de Setembro - 

Queda das Torres Gémeas em Direto na TVI (2001)”.  

Este vídeo retrata uma parte de reportagem em direto elaborada pela TVI, no fatídico 11 de 

setembro de 2001. O vídeo conta com 5 minutos e no decorrer do mesmo, pode ver-se várias 

perspetivas das torres a deflagrar fumo 

Figura 18 - Destruição do WTC 

Retirado de: https://www.youtube.com/watch?v=qnYc-ZEp4Hg 
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Ao longo da reportagem, conclui que a televisão replicou imagens transmitidas por várias 

televisões americanas e britânicas, como a CNN Live, a abc e a BBC World respetivamente e 

transpô-las para a televisão portuguesa. Nas imagens é possível verificar que as televisões 

centraram-se sobretudo em imagens impactantes, que demonstravam destruição, livre de 

imagens tratadas, ou seja, eram transmitidas imagens capazes de sensibilizar o público, pela 

natureza devastadora dos que passavam e viviam aquilo naquele momento. Além disso, 

mostraram em grande plano as torres gémeas a arder e os momentos que se sucederam. Os 

jornalistas mencionaram ao longo da reportagem o facto de estarem a transmitir para o seu 

público “imagens em direto” e caraterizaram as imagens como “imagens impressionantes” e 

referiram ainda que “houve de facto um pânico generalizado”. Também foi noticiado em direto, 

o facto “o World Trade Center caiu”, mencionando várias vezes que a torre tinha colapsado, com 

imagens aterrorizadoras da mesma a colidir.  

Relativamente à metodologia empregue neste ataque, vemos que os terroristas adotaram a 

estratégia dos aviões fazendo com que estes fossem desviados da rota original. 

No vídeo 2, assistimos ao ataque bárbaro, e condenável, assim como todos eles, ao jornal 

satírico Charlie Hebdo, a 7 de janeiro de 2015, do qual resultaram 12 mortos e 11 feridos. Este 

jornal era conhecido pelos cartoons polémicos relativamente a assuntos altamente controversos, 

como o Islão. Contudo, não existem imagens daquilo que realmente se passou no interior do 

edifício do Charlie Hebdo, apenas algumas recriações daquilo que possivelmente se terá 

passado de acordo com as testemunhas.  

No entanto, falarei apenas das imagens que chegaram à internet e às redes sociais, deixando 

clara a extrema violência do ataque.  

Figura 19 – Ataque ao Charlie Hebdo 
 

 

 

 

 

Retirado de: https://www.youtube.com/watch?v=UNqvGX4zIVc 
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No vídeo podemos verificar um dos terroristas a aniquilar à queima-roupa, em plena luz do dia e 

em plena rua de Paris, um polícia. Neste ato, nota-se a frieza dos terroristas e a desumanização 

que os mesmos detêm. Sem qualquer hesitação, o terrorista puxou do gatilho e disparou 

cruelmente sobre o polícia. Estas imagens chocantes foram divulgadas também nas televisões. 

A metodologia utilizada neste ataque não envolve muitas artimanhas, uma vez que os terroristas 

apenas se dirigiram ao local e consumaram o ataque com recurso a armas de fogo. 

Figura 20 – Reivindicação do ataque ao Charlie Hebdo 

 

  

 

 

 

Retirado de: http://www.tvi24.iol.pt/internacional/07-05-2015/chefe-da-al-qaeda-no-iemen-morto-por-drone-dos-eua 

Além disso, foi o chefe da Al-Qaeda, Nasser Al-Ansi que, em janeiro, reivindicou em vídeo, o facto 

dos irmãos Kouachi atacarem o jornal Charlie Hebdo sob as ordens do número um da Al-Qaeda 

Ayman Al-Zawahiri, para vingar e dignificar as caricaturas do profeta Maomé. 

O vídeo 3 não diz respeito exatamente à concretização de um evento terrorista, mas sim a um 

pequeno excerto de um vídeo de propaganda elaborado pelo EI que foi postado na página Al 

Hayat Media Center, que é um espaço onde os terroristas postam os seus vídeos, isto é, uma 

media jihadista. 

Neste vídeo podemos verificar a propaganda com frases como “RESPOND TO ALLAH AND HIS 

MESSAGE”. Em língua inglesa, este vídeo permite atrair novos membros e soldados para o 

projeto do grande califado no Médio Oriente, especialmente, no Iraque. Para isso, desenvolveram 

um vídeo apelativo e interativo. O mesmo encontra-se disponível na plataforma do youtube, 

através do link: https://www.youtube.com/watch?v=O0mSXQo2EPE.  

Com imagens e frases impactantes, o vídeo intitula-se “There is no life without jihad”. Além 

disso, surgem 4 homens sentados, claramente a promover as suas causas, com o simbolismo 

que remete ao EI, como a bandeira que surge atrás dos homens.  
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Figura 21 - Vídeo de propaganda 

 

 

 

 

 

 

 

Retirado de: https://www.youtube.com/watch?v=O0mSXQo2EPE 

Como podemos verificar, o intuito era de alistar mais pessoas através da propagação deste vídeo 

na internet. Se formos verificar, existem 21 mil visualizações deste vídeo, o que podemos 

concluir que 21.000 pessoas viram este vídeo, só no youtube, fora os medias jihadistas. 

O vídeo integral encontra-se disponível em https://www.youtube.com/watch?v=GqisCnOhd5E. 

Aqui, é possível compreender melhor o que retrata o vídeo, um homem britânico de nome Abu 

Muthanna al Yemeni, encontra-se sentado ao lado de quatro membros pertencentes ao EI, onde 

salienta as qualidades e vantagens da jihad, encorajando os muçulmanos estrangeiros a “to 

answer the call of Allah and his Messenger when he calls you to what gives you life… what he 

says gives you life is jihad”. O mesmo menciona o facto dos vários soldados que responderam a 

esse chamamento, serem originários de diferentes países, como Reino Unido, Bangladesh e 

Austrália, com vista a instigar novos membros de diversos cantos do mundo. O único fim seria 

de reconquistar “terras muçulmanas”. O outro homem com sotaque australiano diz ainda: 

“When it comes to Jihad, there are two types of people: those who will find every excuse to come 

to Jihad, and those who will find every single excuse not to come to Jihad.” 

O vídeo 4 reporta-se ao atentado da maratona de Boston em abril de 2013 reivindicado pelo EI, 

executado por dois irmãos chechenos Dzhokhar Tsarnaev e Tamerlan Tsarnaev. O método 

adotado pelos terroristas incluía duas bombas caseiras, com panelas de pressão apetrechadas 

de esferas de metal, que explodiram durante a maratona, provocando a morte de três pessoas e 

ferindo 264. As bombas explodiram com diferença entre elas de 12 segundos e estavam a 190 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dzhokhar_Tsarnaev
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tamerlan_Tsarnaev
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metros uma da outra, perto da linha de chegada. Mais tarde, este atentado serviu de mote para 

um documentário denominado “Marathon: The Patriots Day Bombing” que foi lançado em 2016. 

Figura 22 - Atentado na Maratona de Boston 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retirado de: https://www.youtube.com/watch?v=27oc1RFhuRY 

A imagem explanada acima é retirada de um vídeo que se encontra no youtube, contudo 

podemos verificar no canto superior esquerdo o logótipo da SIC Notícias, o que indica que este 

vídeo foi transmitido na televisão. No desenrolar do vídeo antes da primeira bomba detonar, 

vemos as pessoas a assistir normalmente à corrida. Logo após a explosão da bomba é visível a 

angústia e o medo das pessoas. Além disso, vemos o autor do ataque no meio da multidão com 

um capuz branco a correr para conseguir disfarçar a ligação do mesmo ao ataque. 

O vídeo 5 refere-se ao refém jordano queimado vivo dentro de uma jaula. A TVI 24 transmitiu na 

televisão o vídeo feito pelo EI, onde era visível os terroristas a atear fogo em volta da jaula. O 

vídeo meramente expositivo demonstra vários excertos de vídeos produzidos pelo EI. Mas só a 

última parte (1:27min) se refere à execução do piloto. O vídeo integral divulgado pelo EI conta 

com 20 minutos. 

O vídeo encontra-se disponível na plataforma do youtube, no seguinte link: 

https://www.youtube.com/watch?v=qRshYMrY6OA&pbjreload=10. 
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Figura 23 - Piloto queimado vivo 

 

 

  

 

 

 

 

Retirado de: http://www.tvi24.iol.pt/internacional/piloto-jordano/estado-islamico-alega-ter-queimado-vivo-refem-jordano 

O jordano era piloto, e foi sequestrado na Síria, após um acidente aéreo. Na televisão o vídeo 

passado contou apenas com pequenos excertos do momento em que o piloto foi executado. É 

possível vermos na revista islâmica Dabiq imagens chocantes deste ato macabro, que vitimou 

outro inocente. 

O vídeo 6 diz respeito ao momento da decapitação de James Wright Foley. Na plataforma do 

youtube é possível verificar inúmeros vídeos que mostram a decapitação do jornalista norte-

americano, sequestrado em 2012. Estes vídeos contam com o vídeo original, distribuído pelo 

ISIS, no entanto, pouco tempo depois do vídeo original ser divulgado, o mesmo foi eliminado do 

youtube. Todavia, várias pessoas conseguiram ficar com o mesmo. Para além disso, o vídeo 

passou também na televisão (https://sicnoticias.sapo.pt/mundo/2014-08-20-Familia-do-

jornalista-decapitado-confirma-a-identidade-de-James-Foley). 
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Figura 24 - Decapitação de James Wright Foley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retirado de: https://www.youtube.com/watch?v=GOyaJNKTj2w&bpctr=1533310042; 

https://www.youtube.com/watch?v=0zRK6vVdEow 

 

Ao longo do vídeo é possível verificar Foley de joelhos vestido com um fato laranja, como os 

prisioneiros de Guantánamo. O jornalista é obrigado a recitar uma mensagem do grupo islâmico 

onde refere que os verdadeiros assassínios são os EUA, “I ask my friends, family and loved ones 

to stand up against my real killers, the United States government.”. Diz ainda “I wish I had more 

time. I wish I could have the hope for freedom to see my family once again”. No decorrer do 

vídeo o terrorista é reconhecido por falar um inglês britânico claro e correto, mencionando: 

“Vocês não estão a combater uns terroristas quaisquer”, “Resultará um banho de sangue da tua 

gente”, referindo-se a Barack Obama, na altura presidente dos EUA. 

Além do vídeo divulgado no youtube, também na Sic Notícias, foram difundidos pequenos 

excertos extraídos do vídeo original, como é possível verificar em: 

https://sicnoticias.sapo.pt/mundo/2014-08-20-Familia-do-jornalista-decapitado-confirma-a-

identidade-de-James-Foley e https://sicnoticias.sapo.pt/mundo/2014-08-23-Inglaterra-quer-

expulsar-extremistas-do-pais-apos-execucao-do-jornalista-americano , que serviram de mote para 

várias notícias. 

No último vídeo falamos do atentado a 11 de março de 2004 em Madrid, também conhecido 

como 11M. A metodologia foi a utilização de dez bombas que explodiram em quatro comboios 
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suburbanos que faziam ligação entre Alcalá de Henares e a estação Atocha. Houve um total de 

191 mortes, e milhares de feridos.  

Uma curiosidade acerca destes atentados é que eles ocorreram 3 dias antes das eleições gerais 

onde Aznar era o favorito, contudo, por acusar a ETA como autores, perdeu as eleições. Além 

disso, foram considerados os maiores atentados vistos na Europa e em toda a história 

espanhola.  

Inicialmente a polícia espanhola considerou a possibilidade da ETA estar por detrás destes 

eventos, o que mais tarde se veio a comprovar que a Al-Qaeda tinha sido o cérebro dessa 

operação. O objetivo desta organização era de alcançar Al-Andaluz, que eram terras que árabes 

até ao século XV. 

Figura 25 - Atentado em Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

Retirado de: https://www.youtube.com/watch?v=13k_2VCUSFw 

Como se pode ver na imagem, o terror estava instalado. O vídeo mostra uma reportagem feita 

por uma televisão espanhola, onde é possível vermos tudo, até os cadáveres nas linhas dos 

comboios. Estas imagens são de facto muito chocantes, e foram transmitidas nas TV’s 

espanholas. Ao longo da reportagem, podemos ver pessoas em choque, a chorar pelos entes 

que perderam e podemos ver o ministro do interior Ángel Acebes dizer “las prioridades en este 

momento es la atención a las víctimas, hay decenas de muertos y heridos en las varias 

explosiones”. E outras frases ditas pela jornalista como: “hoy muchos ciudadanos han vivido de 

cerca el horror provocado por la banda terrorista ETA ha sido el mayor asesinato cometido en su 
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macabra historia”. A reportagem contava com inúmeros repórteres em sítios estratégicos e que 

davam a conhecer tudo o que se passava por lá, filmando até pessoas a serem transportadas 

em macas fragilizadas.Além disso, em Portugal foram também divulgadas imagens semelhantes 

dos atentados. 

Figura 26 - Atentado em Madrid (reportagem portuguesa) 

Retirado de: http://www.tvi24.iol.pt/videos/internacional/atocha-um-dos-maiores-atentados-de-sempre-foi-ha-14-

anos/5aa527a20cf248a37233d2e4 

 

No vídeo português os jornalistas fazem reportagem logo após o ataque, pedindo a testemunhas 

que falem do que passaram e quais os ferimentos que tiveram. Ao longo desse vídeo um 

representante do governo diz “Não vamos mudar de regime, nem porque os terroristas matam, 

nem para que deixem de matar”. 

Um dia após o ataque, mais de 11 milhões saíram às ruas com vista a protestar contra o 

terrorismo.  

Três semanas depois dos ataques os autores centrais destes atos suicidaram-se com explosivos 

num apartamento de um bairro onde estavam escondidos, nas redondezas de Madrid, os 

restantes envolvidos foram presos passados dois anos, a penas máximas. 

4.5. Conclusões do estudo  
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Os media como sabemos retratam diversas matérias que oscilam entre si devido à sua natureza, 

podendo informar acerca de questões simples de entretenimento, passando a questões 

conflituosas e de guerras.  

Nos tempos atuais os media, de um modo geral, procuram rapidamente uma justificação para 

todos os tipos de problemas, soluções para as necessidades e respostas para várias questões 

que vão surgindo nos espetadores à medida que recebem as informações. Com isto não quero 

desvanecer o senso crítico do público, porque isso deve estar presente, mas o mais importante é 

perceber quais as informações que devemos reter e que são mais transparentes. 

De acordo com os vídeos analisados, foi possível perceber que os media podem de facto ser 

considerados veículos para a transmissão dos ideais, assim como para a reivindicação de 

ataques e potenciais ataques. Ao pesquisarmos assuntos deste cariz na plataforma do youtube, 

que é considerada uma plataforma de certa forma, familiar, verificamos que existe uma grande 

panóplia de vídeos e por vezes, reportagens que foram transmitidas na TV. Além disso, o número 

de visualizações dos vídeos cujo conteúdo é esse é considerável e deve ser tido em conta. 

Atualmente, a relação entre media e publicidade complementam-se uma à outra, não 

descurando a comunicação, obviamente. É possível verificar que os media sofreram 

transformações, como é o caso da televisão e da rádio, que alteraram os seus formatos iniciais e 

começaram a adaptar-se à nova era digital, para além do aparecimento da internet que permitiu 

a divulgação dos eventos em tempo real. 

Com estas modificações vieram também alguns desafios, porque o papel da informação em si, 

passou a assumir outras preocupações, ou seja, a parte de informar o público e educar, passou 

a ter menos preponderância, começando enfatizar aquilo que se vende e que gera lucros. Por 

isso, deixou-se de ter qualidade passando a haver velocidade na informação veiculada. 

A vertente comercial pende para um aumento exponencial quer das vendas destes meios de 

comunicação, como os jornais e revistas e até mesmo no âmbito virtual, onde facilmente a 

informação é divulgada. Para além disso, nos tempos modernos também é possível lucrar em 

plataformas como o youtube, de acordo com o número de visualizações que se obtém após a 

publicação de um vídeo.  
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Ao verificarem que um determinado assunto aumenta as vendas e as audiências, essas 

indústrias sentem necessidade de o expor. Isto é o que acontece com o terrorismo. Os media 

perceberam a grande procura, por parte dos internautas e dos espectadores, acerca dessas 

informações.  

Um outro fator a ter em conta é a violência explícita, que normalmente está presente neste tipo 

de problemáticas e instiga a curiosidade das pessoas. Desta forma, acredito que os media tem 

influência na formação da opinião pública, pela maneira como transmitem as informações. 

Assim, o público passa a obter informação de forma mais facilitada e acessível, e de forma 

gratuita. A partir do que é apresentado nos media eles encontram-se “informados” de acordo 

com aquilo que absorveram e em seguida elaboram uma opinião formada com base naquilo que 

veem. Os meios de comunicação passam, por vezes, a mensagem de forma tendenciosa, que 

levam a crer que aquele discurso é o correto. 

A forma como são expostos estes atos violentos influencia o lado imaginário das pessoas. Os 

media surgem com generalizações relativamente a este problema social, o terrorismo, e a outros 

problemas, destacando o público-alvo, vítimas que são pessoas como nós. Portanto, todos os 

assuntos de natureza violenta, trágica e conflituosa suscitam inevitavelmente nas pessoas 

grande curiosidade.  

No 11S, grande momento de viragem, estes atos aterrorizantes influenciaram drasticamente 

todo o mundo e não só os EUA. Quando se ligava a televisão, o que se viam eram imagens de 

pessoas a atirarem-se abaixo das torres e dos aviões a colidir com as torres, de forma repetida, 

que se faziam acompanhar de um discurso de que os terroristas tentavam mostrar que a 

segurança apresentava falhas, até mesmo naquela que era considerada a maior potência do 

mundo. Na internet verificavam-se algumas notícias, contudo em 2001, não havia tanto impacto 

das redes sociais, contrariamente ao que acontece hoje. O público ao ver essas imagens 

chocantes começou desde aí a cultivar rancor e ódio pelos autores dessas atos que vitimaram 

imensa gente. Desta forma, as pessoas absorveram a informação transmitida, generalizando-a, 

por exemplo, quando se referem ao islão, colocando toda a gente dessa religião no mesmo 

“pacote”, erradamente. 
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CONCLUSÃO 
 

A questão sobre a qual este estudo se debruçou – de que forma os media promovem o 

terrorismo islâmico - conduziu à investigação e observação destes dois fenómenos, passando 

pelas suas origens, avançando com as relações entre ambos e abordando a situação com a qual 

nos confrontamos. 

A grande complexidade associada a este fenómeno exprime-se na capacidade de abranger uma 

panóplia de questões heterogéneas tais como: questões sociais, económicas, políticas, culturais 

e comunicacionais. E quando esses tópicos se fundem originam uma sociedade desequilibrada e 

desestruturada. 

Ao longo das pesquisas desenvolvidas, percebeu-se que o progresso da globalização, suscitou, 

concludentemente o avanço das comunicações, bem como a ampliação do islamismo. Isto 

permitiu que muitos muçulmanos fossem e sejam hoje, influenciados com pensamentos e 

conceções tipicamente ocidentais, o que, de um ponto de vista mais categórico, nos leva a 

pensar que estas reflexões podem ser encaradas pelos demais como provocações claras, que 

despoletam reações, em alguns líderes religiosos, que se vem forçados a aplicar os princípios 

fundamentais da fé islâmica e o livro sagrado, o Corão. 

Os fundamentalistas apresentam nos tempos que correm grande predomínio e influência em 

determinados países, como é o caso do Irão. O islamismo - movimento religioso monoteísta – é 

percecionado como um sistema global, que compreende matérias públicas e privadas, tais como 

a política, a organização pela lei e a organização social e a economia, que devem estar 

explanadas no Corão, assim como na Sharia. 

Esses fundamentalistas dão grande importância às escrituras passadas e suscitam atitudes 

quanto à sociedade contemporânea, devido à tecnologia e à autoridade do pensamento 

ocidental. 

Foi no 11S que o mundo mudou drasticamente, sobretudo após os ataques às torres gémeas. O 

sonho de Bin Laden passava pela reconstrução do grande Califado. Para isso, os terroristas 

começaram a adotar comportamentos violentos contra pessoas e contra patrimónios. No caso as 

torres gémeas, que eram vistas como símbolo imponente da cidade de Nova Iorque, e 

principalmente como símbolo do capitalismo. Este tipo de ataques, pretendia acima de tudo, 
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intimidar e coagir os governos e/ou sociedades com vista a alcançar os objetivos ideológicos/ 

religiosos e políticos que demarcavam.  

A partir desse momento de viragem, o terrorismo começou a ganhar grande ênfase e grandes 

dimensões, sem precedentes na história da humanidade e a Al-Qaeda, responsável por esse 

momento marcante, começou a deter mais domínio, na medida em que tinha elevado ali, 

naquele momento, após a reivindicação do ataque, a fasquia do terror à esfera mundial. Esta 

organização ficou conhecida por não temer o governo e declarou não ter receio de atuar com 

grande violência, trazendo uma visão revolucionária do terror e do medo, advertindo as 

sociedades, bem como os respetivos Estados para uma nova tipologia de ameaça.  

Com o decorrer do tempo, as organizações terroristas começaram a adotar novas metodologias 

e viram nos media, potencialidades estratégicas, bem como as suas vulnerabilidades. Para além 

de percecionarem os media como meio de ação, instauraram os seus próprios meios de 

comunicação, conhecidos como media jihadista, recheados de questões estruturais e 

operacionais concernentes aos ataques. 

O papel dos media sempre foi concludente, passava sobretudo por informar o público, mas 

também desempenhava outra função cujo propósito era a construção da realidade social. A 

função desta última era e é controversa, na medida em que remete para questões relativas ao 

facto dos media influenciarem a opinião pública, principalmente, em temáticas que carregam 

grande inquietação social. 

Neste estudo em particular e de acordo com toda a investigação feita, é notória a visibilidade que 

os media asseguram, assim como o reconhecimento da causa terrorista, demonstrando, 

algumas vezes, respeito e legitimidade por esses atos. Desta forma, entendo que, os media 

possam ser favoráveis e incluam tática terrorista, pela facilidade de oportunidades de 

propagação, que reduzem as restrições espácio-temporais e atingem um público alargado. 

Porém, depreende-se que estas organizações usufruem das instabilidades provenientes destes 

meios de comunicação, que se encontram à mercê de todos. 

A difusão dos vídeos dos assassinatos do EI são a prova de que os terroristas fazem uso das 

ferramentas que os media facultam, para divulgar mensagens e imagens por todo mundo. Posto 

isto, os meios de comunicação são o instrumento que permite que os terroristas falem 

diretamente com os infiéis, ou seja, o grupo alvo a quem desejam dirigir-se e mostrar o que 

pretendem fazer, sem filtrar a mensagem. 
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A ideia vulgarmente formada do terrorismo deve-se ao facto desta problemática ser 

permanentemente debatida nos meios de comunicação. Assim, na minha ótica, todas as 

ideologias que formamos, de acordo com os códigos e significados que atribuímos às coisas, 

verificam-se através dos efeitos e origens que têm por base os atentados e nos debates 

presentes nos media sobre estas questões. A cobertura jornalística deveria passar ao seu público 

uma representação real dos acontecimentos e não uma representação construída. Neste sentido 

considero imperativo que todas as informações sejam transmitidas aos demais de forma 

imparcial, observadora, tentando sempre adotar uma postura neutra.  

Todavia, os media apresentam um impacto circunscrito devido à interpretação que o público faz 

da informação veiculada. A cobertura mediática destes casos pressupõem sempre uma análise e 

compreensão feita pelos meios de comunicação, mas também conta com a interpretação 

formada pela opinião pública, podendo ser um pau de dois bicos, na medida em que, pode ser 

vantajosa, quando o público se revê e se identifica com aquelas atitudes, ou desvantajosa, 

quando provoca aversão a um determinado segmento populacional. 

Estes meios são vistos pelos terroristas como ferramentas indispensáveis na concretização dos 

objetivos destes grupos, mas não são percecionados como elementos substanciais para o êxito 

da causa final a que se destinam, ou seja, existe de facto, uma relação simbiótica entre 

terrorismo e media, uma vez que os terroristas, necessitam dos media para expandir e prorrogar 

os danos provocados pelos ataques, já os media precisam do terrorismo para suprimir as 

carências da indústria (audiências). 

O facto dos media se encontrarem à disposição dos terroristas, ao mesmo tempo que são atores 

num enredo de concorrência comercial é considerado um fator a ter-se em conta. Neste sentido, 

os meios de comunicação em massa admitem uma panóplia de interesses - quer comerciais, 

quer políticos - e um background heterogéneo, acabando por se restringir mutuamente. Em 

referência aos interesses comerciais, esses podem limitar os media, possibilitando a que estes 

meios sirvam, de forma mais acessível os interesses de outrem.  

Neste sentido, a resposta à nossa questão base poderá ser esta: os media assumem a função 

de mediador da informação. Por estarem ao dispor de qualquer organização terrorista, reforçam 

o seu know-how tático, e auxiliam-nos na busca de atenção, legitimidade e reconhecimento. 

Todavia, os media não motivam a perpetração de novos ataques, mas influem no alcance do 

desígnio final do grupo que será a exposição.  



90 

Na ótica de Bastiani (2012, p. 37), a internet, os jornais e os telejornais destacam inúmeras 

ameaças terroristas. Ao enfatizarem esses atos reprováveis, permitem que, nesses meios, de 

fácil acesso, esses assuntos sejam consumidos por um leque abrangente de pessoas. Nessa 

lógica, esses conteúdos passam a integrar parte da vida quotidiana de quem os consome e, 

sustentam, consequentemente os medos e inquietações subjacentes a eles. Assim, através da 

possibilidade de explorar novas tecnologias de satélite e de transmissão digital, os media 

conseguem alcançar um público amplo, divulgando imagens e mensagens de terror, 

promovendo o espetáculo e dando visibilidade sem precedentes.  

Comparativamente ao passado, Bastiani (2012, p. 37) refere que a maior ameaça nos tempos 

que correm, prende-se com o facto das novas tecnologias serem mais céleres, económicas e 

capazes de satisfazer o quesito da onipresença. Assim, os instrumentos de informação e 

comunicação, que se regem pela liberdade e democracia, são autênticas armas nas mãos dos 

terroristas, promovendo a chantagem política-ideológica e a desordem na sociedade. Por isso: 

“L’anima del terrorismo risiede nella necessità di far conoscere la propria esistenza, le finalità 

ultime perseguite, le rivendicazioni verso le autorità costituite, gli obiettivi strategici e tattici 

nonché l’ideologia di riferimento.” que traduzido significa que a alma do terrorismo reside na 

necessidade de dar a conhecer a sua própria existência, os objetivos finais perseguidos, as 

reivindicações às autoridades legais, os objetivos estratégicos e táticos e a ideologia de 

referência. 

Ao longo do estudo fui-me debatendo com algumas limitações no que concerne à pesquisa em 

si. Por se tratar de um assunto delicado, como é o caso do terrorismo, é imprescindível 

acautelar a pesquisa, nomeadamente as fontes com as quais se trabalha. Associado a isso, 

temos os vídeos, que apesar de terem sido selecionados apenas alguns e pequenos excertos dos 

mesmos, não são de todo os vídeos integrais e originalmente postados pelas organizações 

terroristas, porque esses estão publicados em media jihadista, e são páginas onde rapidamente 

se pode ficar rastreado, para além do possível rastreamento nos órgãos policiais através do IP do 

computador com o qual se procede à pesquisa.  

Para além disso, à medida que o trabalho avançava, fui refletindo e procurando formas de tentar 

combater e desvincular esta relação polémica, sem nunca, jamais, ignorar o caráter estratégico 

intrínseco aos media. Nessa lógica, precisamos de ter em consideração as fragilidades e as 
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potencialidades desses meios e desenvolver de forma sensata e prudente uma estratégia que 

conteste o terrorismo.  

Os media podem e devem ponderar as suas ações e ir em busca de instrumentos que se 

distanciem da conveniência estratégica e comercial, e partir à procura daquilo que realmente é 

essencial, e que é o objetivo base dos media que passa pela partilha de informação objetiva, 

descomprometida e imparcial.  

Uma outra tentativa de fazer frente a esta problemática passa por evitar a transmissão de 

imagens impactantes que fomentem os danos ambicionados pelos terroristas, uma vez que está 

em causa a privacidade e a dignidade humana das vítimas. Além do mais, o ato terrorista não 

deve ser exacerbado por intermédio de notícias e comentários que amplifiquem o ódio e a 

tensão social. 

Considero também ser fundamental a cooperação com os diferentes órgãos policiais com vista a 

combater a propagação de imagens e mensagens elaboradas pelos terroristas, no ciberespaço. 

O uso da internet possibilita que os mesmos através das suas próprias páginas transmitam os 

seus ideais, sem a alçada jornalística.  

Apesar de alguns esforços na tentativa suprimir este problema, por parte de alguns Estados e 

sociedades, como foi o caso de Bruxelas, em 2015, onde dois dos principais jornais francófonos, 

decidiram em conjunto com as forças policiais suspender a cobertura das ações policiais feitas 

contra o terrorismo38 e como foi aquando dos ataques em Londres, onde as televisões não 

exibiram imagens chocantes de cadáveres, corpos desmembrados e imagens que poderiam 

intensificar e agravar as emoções do público. Neste sentido, é notória a preocupação na 

coordenação e gestão da informação, relativamente à imagem e ao discurso que a fazia 

acompanhar. 

A jornalista Judite de Sousa indica ainda na publicação feita ao JN, que: “a única resposta possível 

seria a da contenção em termos de gestão da informação e da utilização das imagens” , garantindo 

assim o surgimento de uma postura diferente dos meios de comunicação quanto ao terrorismo.  

Em jeito de conclusão expõe que “o terrorismo impõe uma nova deontologia e uma nova prática 

jornalística. Mais importante do que mostrar o que aconteceu é pensar nas consequências do 

                                                           
38 https://expresso.sapo.pt/internacional/2015-11-22-Jornais-belgas-suspendem-cobertura-das-operacoes-policiais-em-Bruxelas-#gs.8IY=oNI 
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acontecimento até para evitar que os terroristas utilizem os media como instrumentos da sua 

cruzada contra o ocidente”39. 

Nesse sentido, o estudo realizado não finda por aqui, de forma alguma, uma vez que as 

temáticas em estudo são bastante pertinentes para a sociedade e despoletam em mim uma 

vontade incessante de procurar saber mais relativamente às mesmas. Para além disso, é 

fundamental percebermos que rumo e medidas podemos adotar para não enaltecer uns e 

menosprezar o trabalho de outros. 

 

 

 

 

  

                                                           
39 https://www.jn.pt/arquivo/2005/interior/terrorismo-e-media-502696.html?id=502696 
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