
Sucesso militar vai turbinar campanha de Obama à reeleição 
Alex Ribeiro  
 
A morte do líder da Al Qaeda, Osama bin Laden, aumenta as chances de vitória do já favorito 
presidente americano, Barack Obama, nas eleições do ano que vem. O desempenho da 
economia americana segue como provável tema dominante na campanha eleitoral, mas a 
operação bem-sucedida no Paquistão ajuda a esvaziar uma das principais bandeiras da 
oposição republicana, tradicionalmente forte em segurança nacional. 
 
Desde a noite de domingo, quando a morte de Bin Laden foi anunciada, há um claro esforço da 
equipe de comunicação de Obama para capitalizar o episódio, assinalando que o presidente 
exerceu papel de liderança na caça ao líder da Al Qaeda. "Mesmo antes de ser presidente, 
quando era candidato, ele tinha uma linha clara de atuação sobre Obama bin Laden", afirmou 
o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney. 
 
No mês passado, Obama deu início oficial à campanha presidencial de 2012, com a abertura 
de seu comitê para arrecadar fundos. Apesar de exibir índices de popularidade relativamente 
baixos, ele é considerado o favorito porque já está no poder e porque cresceu o otimismo 
entre os americanos sobre a evolução da economia. 
 
"A morte de Bin Laden um impulso muito importante para o presidente Obama, tanto no curto 
prazo quanto na campanha eleitoral", disse ao Valor Sean West, analista de política americana 
da Eurasia Group, uma empresa de consultoria política com sede em Nova York. 
 
Antes da morte de Bin Laden, afirma West, a segurança nacional era um dos pontos 
vulneráveis de Obama, independentemente de ele ter feito ou não a coisa certa. "[O 
presidente Obama] não falou com muita frequência nem mostrou evidências concretas do que 
fez sobre segurança nacional, e os republicanos são muito bons para falar sobre esses 
assuntos", afirma West. "Agora, está morto o indivíduo que toda a campanha no Afeganistão 
estava atrás." Ontem, os principais pré-candidatos republicanos divulgaram mensagens de 
congratulação ao presidente Obama. "É uma grande vitória para os amantes da liberdade. 
Parabéns à nossa comunidade de inteligência, aos nossos militares e ao presidente", disse Mitt 
Romney, que aparece na frente em algumas pesquisas como possível adversário de Obama. 
 
Às vésperas da morte de Bin Laden, 46% dos americanos aprovavam o trabalho do presidente 
Obama, enquanto 45% desaprovavam, segundo o Instituto Gallup. O fraco desempenho da 
economia, sobretudo a taxa de desemprego em 9,2%, considerada alta para os Estados 
Unidos, corroeram a popularidade de Obama desde que ele assumiu o governo, no começo de 
2009. No ano passado, ele perdeu uma importante eleição legislativa. Mesmo assim, o 
presidente é considerado o favorito na disputa pela reeleição. Antes da morte de Bin Laden, a 
Eurasia calculava que Obama tinha chances entre 60% e 75% de ser reeleito. 
 
Na sua campanha eleitoral de 2008, Obama havia colocado como prioridade prender Osama e 
leva-lo a julgamento. Domingo, ao anunciar que o líder da Al Qaeda foi morto, Obama deixou 
claro que toda a operação foi conduzida sobre sua ordem. Oficiais da Casa Branca disseram 
que Obama comandou pelo menos cinco reuniões nas últimas semanas sobre o tema e que 
acompanhou o transcorrer da operação no domingo. 
 
Teria sido decisão pessoal de Obama, repetiram seus auxiliares, caçar Bin Laden numa 
operação com helicópteros, em vez de simplesmente bombardear a casa em que o líder da Al 
Qaeda encontrava-se escondido. "O ataque com helicópteros foi mais arriscado", disse um 
auxiliar da Casa Branca numa teleconferência. "Mas ele queria uma prova [da morte de Bin 
Laden], não queria apenas um monte de entulho." 
 
Em 2003, o então presidente americano, George W. Bush, ganhou um importante impulso de 
popularidade, de 8 pontos percentuais, com a captura do ex-presidente do Iraque Saddam 
Hussein, que muitos consideram decisivo para a sua reeleição, em 2004. 
 
Embaraço e dúvidas sobre papel do Paquistão  



James Lamont e Farhan Bokhari  
 
A morte de Osama bin Laden numa cidade que abriga uma vila militar e sedia uma escola 
superior militar que forma oficiais graduados para o Exército paquistanês suscita questões 
embaraçosas para a liderança militar do país. 
 
Barack Obama, o presidente americano, teve o cuidado de enfatizar a cooperação do Paquistão 
no ataque de domingo contra Bin Laden, mas cresce o interesse em torno de seu santuário, 
perto da área de um quartel, a duas horas de carro da capital, Islamabad. 
 
O refúgio do líder da Al Qaeda em Abbottabad intensificou os temores quanto à ambivalência 
do Paquistão em relação ao terrorismo e sua visão extremamente conflitante sobre a 
militância. 
 
Essa local tão conspícuo, nas proximidades do equivalente paquistanês à academia militar 
britânica em Sandhurst, também parece confirmar as suspeitas da secretária de Estado 
americana, Hillary Clinton, de que altas autoridades paquistanesas sabiam onde Bin Laden 
estava. Aqueles que criticam o Paquistão frequentemente alegam que as instituições militar e 
de inteligência simpatizam com os militantes islâmicos e não enxergam os perigos das 
organizações terroristas mundiais. 
 
Muitos paquistaneses não fazem segredo de sua admiração pela agressão de Bin Laden contra 
o Ocidente. Ontem, eles lamentavam abertamente sua morte. 
 
Abbottabad é sede da prestigiosa academia militar Kakul Pakistan, cujos graduados incluem o 
general Ashfaq Pervez Kayani, chefe de Estado-Maior do Exército, e o tenente-general Ahmed 
Shuja Pasha, chefe dos Interserviços de Inteligência. Muitas das operações na região da 
fronteira com o Afeganistão são planejadas nesse centro nervoso militar. 
 
Carl Levin, que preside a Comissão das Forças Armadas no Senado americano, disse que o 
Exército e o serviço de inteligência paquistanês "têm muitas perguntas a responder", 
considerando-se a localização do esconderijo. 
 
Levin disse que "não está necessariamente desconfiado" de que a liderança civil sabia onde Bin 
Laden estava oculto. Mas ele acredita que perguntas devam ser feitas aos poderosos Exército e 
serviços de inteligência do país. Brajesh Mishra, ex-assessor de segurança nacional da Índia, 
disse que "acreditar que o Exército paquistanês e a AII [o serviço de inteligência] não tinham 
conhecimento [da localização de Bin Laden] é risível". 
 
"É ridículo que qualquer pessoa no Paquistão alegue que eles não sabiam ou aleguem não 
terem sido cúmplices", disse Mishra. 
 
Para alguns analistas, as circunstâncias do assassinato de Bin Laden destacam tanto a 
fragmentação da liderança paquistanesa e suas opiniões divididas sobre o combate aos 
militantes como o que muitos analistas indianos veem como "duplicidade institucional". Ashley 
Tellis, um especialista em segurança na Carnegie International Endowment for Peace e ex-
assessor do Departamento de Estado, disse: "O Paquistão não é uma entidade única e 
uniforme. Existem diferentes partes do governo que têm diferentes acessos a diferentes 
elementos da verdade." 
 
Ele disse que a decisão americana de não informar as autoridades paquistanesas sobre o 
ataque sugere que Washington percebeu o risco de que o establishment paquistanês poderia 
estar protegendo o líder da Al Qaeda. 
 
O Paquistão ainda precisará dar explicações sobre quanto tempo Bin Laden morou em 
Abbottabad, como foi para lá ou por que seu esconderijo não foi encontrado antes. Hameed 
Gul Geral, um ex-diretor geral da AII, disse ser improvável que Bin Laden escapasse à 
vigilância dos serviços de inteligência do Paquistão. Mas disse que o odiado militante era 
considerado "inativo" há algum tempo. 



 
Bin Laden não era prioridade de política externa  
Gerald F. Seib  
 
Apesar de toda a importância da morte de Osama bin Laden, livrar-se do líder sanguinário da 
Al Qaeda não é o objetivo mais importante da política externa dos EUA. Não o era já há algum 
tempo, na verdade. 
 
O problema da Al Qaeda, que há dez anos queimou a alma dos EUA de forma tão profunda, 
havia sido superado por três questões mais prementes: endireitar o Paquistão, endireitar a 
"primavera árabe" e conter o Irã. 
 
Matar Osama bin Laden começa a fechar um capítulo horrível na história americana iniciado há 
dez anos, mas são esses três problemas os que se destacam para ser resolvidos nos próximos 
dez anos. 
 
A questão-chave é, na verdade, se o EUA poderão usar sua morte como forma de conseguir 
mais força para abordar esses problemas mais contemporâneos. 
 
Isso não significa minimizar a importância de obter o tipo de justiça que a morte de Bin Laden 
traz, como o presidente Barack Obama recordou ao país na noite de domingo. Para os 
americanos, ele era a personificação do mal e sua capacidade de esquivar-se do alcance de 
Washington, fonte de frustração e constrangimento.  
 
Em termos práticos, entretanto, sua morte é mais reveladora sobre até que ponto o problema 
Al Qaeda transformou-se em um problema Paquistão, ainda maior. 
 
Bin Laden, embora fosse o homem mais procurado do mundo, vivia no coração do Paquistão, 
em segurança e com conforto. A questão-chave é se os líderes paquistaneses desconheciam 
seu paradeiro, preferiram não saber ou se foram cúmplices ao mantê-lo seguro. Todas as 
respostas possíveis são ruins para os interesses dos EUA. 
 
A Al Qaeda continua uma força mortal, mas seus combatentes provavelmente somam 
centenas e seus postos avançados mais letais agora estão distantes de Bin Laden e sua toca. 
 
O Paquistão, em contraste, é um país de 187 milhões de pessoas - sendo 35% com menos de 
15 anos - que faz fronteira com a China, Índia, Irã e Afeganistão. É 95% muçulmano, com 
elementos islâmicos radicais virulentamente antiocidentais, que o governo não consegue 
controlar inteiramente. E possui armas nucleares e uma história de exportar a tecnologia para 
produzi-las. 
 
As relações entre EUA e Paquistão estão morro abaixo e há alto risco de o episódio Bin Laden 
aumentar a raiva popular americana em relação ao Paquistão. As autoridades dos EUA, 
contudo, não podem se permitir que o antagonismo domine a relação. 
 
A diferença entre uma Al Qaeda hostil aos interesses americanos e uma nação paquistanesa 
hostil a eles é como a diferença entre combater um caso de pneumonia e uma completa 
epidemia. Nenhuma opção é boa, mas uma é muito mais grave que a outra. 
 
O segundo ponto imperativo para a política americana é endireitar a primavera árabe - e nesse 
front, o declínio da Al Qaeda e a morte de Bin Laden devem ser positivos. 
 
Semanas após os levantes populares no mundo árabe terem começado na Tunísia e Egito, 
autoridades americanas e líderes moderados árabes esperam que os movimentos pró-
democracia, independentemente de sua desorganização, minem a mensagem da Al Qaeda de 
que a única forma de mudar é por meio do terror. Para os jovens muçulmanos, talvez, 
Facebook e Twitter estejam superando a jihad. 
 



Recente pesquisa do Global Attitudes Project, do Pew Research Center, mostra que a confiança 
em Bin Laden estava em forte declínio no mundo islâmico, variando de 22% no Egito a 1% 
entre os muçulmanos libaneses. Se no passado ele chegou a ser visto como a onda do futuro, 
o caso parecia já não ser esse na época de sua morte. 
 
Portanto, é imperativo para os EUA agora descobrirem um jeito para ajudar a fomentar a onda 
pró-democracia no mundo árabe sem permitir o caos que abriria as portas para os extremistas 
islâmicos oferecerem sua versão de uma nova ordem. 
 
Por fim, há a necessidade de conter o Irã. O movimento Al Qaeda, em grande parte sunita, e 
os revolucionários xiitas no Irã não são aliados naturais e não se lamentará muito por Bin 
Laden em Teerã. 
 
Na verdade, os mulás iranianos vêm observando mais de perto o que acontece nos levantes 
populares na Síria e na Líbia. 
 
E o perigo é de os líderes iranianos concluírem, como lição a ser aprendida com Síria e Líbia, 
que a forma de lidar com dissidentes é esmagá-los impiedosamente e que a forma de evitar 
uma intervenção militar ocidental como a que agora assola a Líbia é acabar de desenvolver 
uma arma nucelar. 
 
O desafio para os EUA, por sua vez, é usar a morte de Bin Laden para apresentar o argumento 
oposto ao povo iraniano - que o tempo não está do lado do extremismo ou dos extremistas e 
que os EUA não perderam sua capacidade para pressionar os eventos na direção oposta. 
 
Brasil vê nova situação positiva  
Sergio Leo  
 
Com a morte de Osama bin Laden, morre o símbolo da demonização do islamismo, segundo 
acredita a cúpula do Itamaraty, que ainda avalia as consequências do fato no mundo islâmico 
e na relação dos Estados Unidos com a região. "É um desenvolvimento que não deixa de ter 
uma dimensão interessante, positiva, no momento em que o mundo árabe se manifesta, do 
Marrocos ao Golfo, por mais liberdade de expressão, por mais democracia", comentou o 
ministro de Relações Exteriores, Antonio Patriota. Ele disse não ter sinais de reação violenta 
dos adeptos do ex-líder da Al Qaeda. 
 
"Não nos preocupa muito que haja represálias; esperamos que esse acontecimento não 
desencadeie nenhum atentado", comentou. "Nos preocupou muito o atentado que nós vimos, 
outro dia, na principal praça de Marrakech, no Marrocos", acrescentou. Patriota lembrou que o 
governo brasileiro "repudia manifestações terroristas seja qual for a motivação desses atos". 
Devido à relação entre Bin Laden e o terrorismo, o governo só pode se "solidarizar com as 
vítimas desses atos e aqueles que buscam justiça nesse caso", disse. 
 
Como outros diplomatas de governos sul-americanos, o ministro rejeitou comemorações, por 
se tratar de uma morte.  
 
Também achou desnecessária uma nota oficial. Patriota pediu aos assessores, porém, uma 
avaliação das repercussões sobre o mundo islâmico, sobre o impacto que a notícia terá sobre 
as operações dos EUA no Afeganistão e os desdobramentos para a relação entre Índia e 
Paquistão - agora que ficou patente que o território paquistanês servia de refúgio a Bin Laden. 
 
"Bin Laden contribuiu direta e indiretamente para que se estigmatizasse de certa forma o 
mundo islâmico e se caracterizasse esse mundo como um mundo onde as alternativas seriam 
entre a autocracia e o fundamentalismo islâmico", lembrou o ministro. "Nós sabemos que não 
é esse o caso, até pelos exemplos das manifestações que nós temos visto, pacíficas 
essencialmente, por mais democracia e por melhores condições de vida." 
 
Patriota conversou ontem por telefone com o embaixador do Brasil no Paquistão, Alfredo 
Leoni, que relatou um clima de tranquilidade na cidade. Não foram feitas orientações especiais 



de segurança ao pessoal da embaixada, que, no entanto, foi liberado do trabalho mais cedo 
ontem. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A11. 


