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Estratégia anti-terror do Presidente Obama: o uso dos drones e da vigilância na internet 

 

1. Objeto de análise: A declaração feita pelo presidente Barack Obama de que programas do 

Governo dos EUA que declaradamente fiscalizam telefones pessoais e atividades de cidadãos na 
internet  é relevante para a contenção do terrorismo. 

 

2. Informações de referência: 

 

2.1. Palavras-chave: Estados Unidos da America, terrorismo, internet, drones, Barack Obama, 
Guerra ao Terror.  

 

2.2. Cronologia: 
 

2001 (11 de setembro): Atentados terroristas coordenados pela organização fundamentalista 
islâmica Al-Qaeda abalam os EUA. Aviões destroem as torres do World Trade Center, outro 
colidiu com a sede do Pentágono, e um último cai em um campo aberto em Shanksville, na 

Pensilvânia. Mais de 6 mil pessoas ficam feridas, e 2.996 são mortos.  
2001 (20 de setembro): George W. Bush utiliza pela primeira vez o termo “Guerra ao Terror.” 
2001 (7 de outubro): Após os ataques de 11 de Setembro, os EUA invadem o Afeganistão, com 

o objetivo de remover o Talibã do poder do país.  
2001 (26 de outubro): Aprovação do USA PATRIOT ACT (Uniting and Strengthening America 

by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001). A 
lei funciona como instrumento legal que permite ao governo dos Estados Unidos obter qualquer 
informação sobre qualquer pessoa, como também adotar medidas de vigilância e espionagem. 

2003 (20 de março): tem início a ocupação do Iraque, que dá início à Guerra do Iraque. O 
argumento utilizado por George W. Bush e Tony Blai foi o de que o país possuía armas de 

destruição maciça. Estadunidesenses também levantavam possibilidades de conexão entre 
Saddam Hussein e a al-Qaeda. 
2004 (16 março): Tem início a Guerra no Noroesto do Paquistão, na fronteira do país com o 

Afeganistão. A busca estadunidense por membros da al-Qaeda leva a um conflito nas chamadas 
Áreas Tribais Administradas pela Federação.  

2004: O governo estadunidense faz uso de tecnologia militar para operar veículos aéreos não 
tripulados, mais conhecidos como “drones”, no Paquistão. Os drones são operados pela Agência 
Central de Inteligência dos EUA (CIA), e os ataques se concentram no noroeste do país, na 

divisa com o Afeganistão.  
2009 (20 de janeiro): Barack Obama é eleito presidente dos EUA.  

2011 (1 de maio): Estados Unidos anunciaram formalmente através de uma cerimônia de 
passagem de comando de tropas em Bagdá o fim da guerra no Iraque. Não foram encontradas 
provas de nenhuma ligação substâncial de Hussein à al-Qaeda, ou armas de destruição em massa. 

2011 (15 de dezembro): Osama bin Laden é morto durante a Operação Neptune Spear, 
codinome usado pelas tropas estadunidenses para referir 

2012 (17 de dezembro): Barack Obama é re-eleito presidente dos EUA.  
2013: Estimativas afirmam que os ataques feitos por drones entre 2004 e 2013 no Paquistão 
contabilizam algo entre 2000 e 3000 mortos. Parte da mídia se refere a série de ataques 

continuada no governo Obama como “guerra dos drones”.  



2013 (15 de abril): Ataques terroistas ocorrem durante Maratona em Boston, e ficam conhecidos 
como o Ataques à Maratona de Boston. Três pessoas morrem e 264 são feridas. 
2013 (24 de janeiro): ONU lança investigação sobre vítimas civis de disparos de drones, para 

estabelecer se crimes foram cometidos em meio à utilização crescente dos aviões sem piloto.  
Investigação abrangerá 25 ataques, efetuados no Paquistão, Iêmen, Somália, Afeganistão e 

territórios palestinos. 
2013 (23 de maio): Presidente Barack Obama faz discurso a respeito de uso de drones contra 
suspeitos terroristas, além de renovar compromisso com fechamento da Baía de Guantánamo. 

2013 (29 de maio): Autoridades norte-americanas afirmam que drones atacaram e mataram 
Wali-ur-Rehman, segundo em comando do Talibã paquistanês.  

2013 (5 de junho): O Guardian, jornal brintÂnico, anuncia qu a America´s National Security 
Agency (NSA), estaria coletando registros telefônicos de milhares de americanos não suspeitos 
de crimes. O Washington Post declara a existÊncia de um programa chamado PRISM, sob o qual 

a NSA coletaria quantidades desconhecidas de e-mails, chamadas de interne, fotos, vídeos e 
dados de redes sociais, incluindo dados de grandes companhias como Google, Facebook, Apple, 

Youtube, Skype e Microsoft.  
2013 (9 de junho): O informante da NSA revela sua identidade: Edward Snowden, de 29 anos. 
O ex-funcionário da NSA se encontrava em Hong Kong, com o propósito de evitar ser 

extraditado. 
2013 (19 de junho): Angela Merkel, chanceler alemã, em conversa com Barack Obama, afirma 

que o monitoramento governamental das comunicações via Internet precisa ser realizada dentro 
dos limites adequados. Obama reitera a necessidade de atingir o equilíbrio entre a necessidade de 
reunir informações de segurança e a proteção às liberdades civis.   

2013 (25 de junho): O presidente da Rússia, Vladimir Putin, confirma que Edward Snowden 
estaria em trânito no aeroporto de Moscow.  

 
 
3. Contextualização: 

 

3.1. O plano: 

 

 Em 19 de junho Barack Obama afirmou que a fiscalização do Governo dos EUA de 
telefones pessoais e atividades de cidadãos na internet  é relevante para a contenção do 

terrorismo. Obama afirma também que o programa adquiriu um “bom equilíbrio” entre a 
necessidade de reunir informações de segurança e a proteção às liberdades civis.  

 

 Obama disse: “Não é possível ter 100% de segurança e também 100% de privacidade”, disse 

Obama. “Ninguém está ouvindo as suas ligações. Estamos olhando para os números e a 
duração das chamadas”. 
 

 Em meio às críticas, o presidente Barack Obama recebeu na Califórnia o presidente da 
China, Xi Jiping. Entre os assuntos dessa reunião, está justamente a segurança cibernética. 

 

 Em 23 de maio Barack Obama afirmou que os ataques de drones deveriam continuar. 

Obama argumentou que drones que atacam de maneira mais precisa e secreta carregam 
menos riscos de danos a civis e problemas diplomáticos do que ataques com artilharia 

convencional ou forças especiais. Entretanto, por necessitar de menos escrutínio público  
poderiam “levar um presidente e seu time a ver ataques de drones como uma cura para todo 
terrorismo”. 

 

 Obama falou em organizar normas para a obtenção internacional de drones. Também se 

falou em constranger mais seu uso, de modo a fazer ataques paneas quando a captura de 



terroristas fosse impossíve, e que os terroristas constituíssem uma “contínua e iminente 
ameaça para o povo americano”.  
 

 
4.   Repercussões: 

 
4.1. Locais: 
 

 Obama perdeu apoio de ambos democratas e republicanos por conta da manutenção da 
Guerra ao Terror iniciada por George W. Bush. Por outro lado, sua fala demonstrou mair 

transparência e accontability na utilização de drones.  
 

 A população dos EUA mantém a impressão de ser constantemente vigiada ao utilizar a 
internet ou serviços de telefonia. Há grande econtrovérsia a respeito de existir ou não apoio 
da população que justifique determinadas invsaões de privacidade.  

 
 

4.2. Globais (Rússia, China): 

 

 Obama possui uma oportunidade para iniciar um regime da utilização internacional de armas 

não tripuladas, como drones. 
 

 Em breve outros países, como Rússia e China, provavelmente possuirão tecnologia para 
construção de drones cada vez melhores. Isso poder permitimir um novo tipo de guerra – apenas 

se os EUA cosntruírem o quadro institucional legal para sua utilização é que serão aptos para 
moldar as novas regras desse tipo de guerra.  

 

 Embora o tipo de espionagem de Estados Unidos e China sejam bem diferentes, os dois países 
são acusados de colocarem seus objetivos estratégicos acima das liberdades civis.  

 
 

5.   Cenários: 

 

 Em um cenário realista, os Estados Unidos continuarão fazendo uso de espionagem e novas 

tecnologias como drones para o combate ao terror. As violações de privacidade e direitos 
civis do país provavelmente estarão justificadas quando forem acompanhadas do discurso de 

segurança nacional e proteção contra o terrorismo. A médio-longo prazo, outros países, 
como China e Rússia, terão tecnologia para utilização de drones em maior escala. Os EUA 

liderarão a contrução de arranjos institucionai internacionais para a utilização de drones.  
 

 

6.   Leituras sugeridas: 

 

 “Look who´s listening?”  
<http://www.economist.com/news/briefing/21579473-americas-national-security-agency-collects-

more- information-most-people-thought-will> 

 “Secrets, lies and America´s spies” 

<http://www.economist.com/news/leaders/21579455-governments- first-job-protect-its-citizens-
should-be-based-informed-consent> 

 “Out of the shadows” 

<http://www.economist.com/news/united-states/21578689-barack-obamas-rules-drones-could-
shape-new-global- laws-war-out-shadows> 
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