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O assassinato do líder da rede terrorista Al-Qaeda, Osama Bin Laden, por tropas militares 
especiais dos Estados Unidos, dentro do Paquistão, levanta uma série de questões sobre o 
futuro da chamada  "Guerra ao Terror" desencadeada pelos americanos depois dos ataques de 
11 de setembro de 2001, sobre o estado em que se encontra a organização terrorista islâmica 
e ao futuro da relação bilateral com os paquistaneses, afirmam os analistas consultados pela 
Agência Leia.  
  
Depois dos atentados contra o World Trade Center, em Nova York, e o Pentágono, em 
Washington, o presidente daquele momento, George W. Bush, prometeu ir atrás de bin Laden, 
mentor destes ataques, e realizar justiça.   
 
Agora, depois de quase dez anos do ocorrido, a expectativa é saber se haverá alguma 
mudança na política contra-terrorista norte-americana.  
  
"Algumas hipóteses estão sendo colocadas neste momento em relação à estratégia americana. 
A primeira é que ela vai continuar, porque bin Laden era um dos líderes da Al-Qaeda e existem 
outros líderes. Então os americanos vão tentar enfraquecer a organização e retirar o poder de 
ação. Já a segunda projeta que haverá mudanças na estratégia, pois não se sabe quem vai 
assumir a organização e como ela se reorganizará a partir daí", afirma a professora de 
Relações Internacionais da faculdade ESPM São Paulo, Denilde Holzhacker.  
  
Tentar adivinhar como será a estratégia americana para combater o terrorismo internacional, 
agora que Osama foi assassinado, passa pelo exercício de imaginar como a Al-Qaeda 
responderá a morte de sua figura mais conhecida.  
 
Mas tentar projetar uma possível resposta do grupo é complicado, dado a maneira pela qual 
ele se estrutura.  
 
"A diferença entre a Al-Qaeda e outros grupos terroristas é que ela é uma rede, formada por 
células, com grande capacidade de se auto-organizar. É uma lógica de terrorismo diferente, 
que se movimenta muito rápido. Trata-se de uma situação típica do terrorismo do século XXI", 
explica a professora Denilde. "As células da Al-Qaeda são independentes. O caráter 
organizacional delas é pouco tangível. Não se trata de uma organização formal, estruturada 
como uma 'empresa'. Trata-se mais de troca de informações entre elas. Elas agem de forma 
autônoma", complementa o coordenador da área de Relações Internacionais da Ibmec Rio de 
Janeiro, José Luis Niemeyer.  
  
Considerando então que as células da Al-Qaeda possuem autonomia para realizar ataques 
terroristas, sem dependerem necessariamente de ordens diretas de Osama, é de se questionar 
o motivo pelo qual os americanos levaram adiante o plano de matá-lo.  
  
"Podemos classificá-la [a operação] como uma peça de marketing da 'Guerra ao Terror', de 
resgatar o principal ícone do terrorismo", diz o professor Niemeyer.  "Ele era o principal alvo 
dos Estados Unidos e virou uma espécie de relíquia. Matar Osama era algo simbólico para esta 
guerra ao terror, já que ele encarnava fisicamente o eixo do mal do qual falava o presidente 
Bush", diz o coordenador do Grupo de Análise de Prevenção de Conflitos Internacionais 
(GAPCon), da Universidade Candido Mendes, professor Clovis Eugêneo Brigagão.  
  
O professor Brigagão projeta que a Al-Qaeda deve revidar. "Os mecanismos de segurança 
podem ficar mais alertas neste momento, mas se passar um tempo e não acontecer nada, a 
morte de Osama pode ter sido algo efetivo. Se não, significa que as estruturas do terrorismo 
continuam ativas", diz.  
  
Paquistão 
 



Outra questão que esta ação militar levantou é o quanto os Estados Unidos podem confiar no 
Paquistão como parceiro no combate ao terrorismo, já que Osama bin Laden foi encontrado no 
país, vivendo em uma enorme casa, na pequena cidade de Abbottabad, a cerca de 100 
quilômetros da capital Islamabad e próxima de uma academia militar, por pelo menos cinco 
anos.  
  
"O Paquistão é classificado como um estado falido porque não possui um único ator e tem 
muitos grupos que rivalizam pelo poder, mesmo dentro do governo. Existem diversos 
interesses, o que torna difícil saber quem são atores e como vão reagir. Não dá para dizer 
quem é aliado dos Estados Unidos, é preciso tentar identificar que grupo é aliado", diz a 
professora Denilde. 
  
"Esta questão pode ferir as relações bilaterais, mas não sei até que ponto. Os Estados Unidos 
farão investigações, cobrarão por meios diplomáticos, mas farão de forma interna, sem expor 
os problemas para o público", projeta Brigagão. 
  
Eleições 2012 
  
Se o assassinato de Osama bin Laden levantou mais questionamentos do que repostas, os 
especialistas são unanimes em dizer que a operação militar ajudou a melhorar a imagem do 
presidente Barack Obama e será capitalizada por ele quando começar a sua campanha de 
reeleição.  
  
Uma pesquisa conduzida nesta semana pelo periódico norte-americano "The New York Times" 
em parceria com o jornal televisivo CBS News revelou que o apoio ao presidente aumentou 
após o assassinato. Segundo os dados, 57% dos entrevistados disseram que agora aprovam o 
trabalho do presidente, ante 46% no mês passado. Houve um aumento da popularidade de 
Obama inclusive entre os republicanos, refratários às políticas do líder norte-americano.  
  
"Foi um ponto ganho para Obama, com certeza vai ajudar a melhorar a sua imagem. E 
certamente vai influenciar na campanha de reeleição, mas será utilizado de maneira indireta. 
Isto se a Al-Qaeda não realizar nenhum atentado", diz Brigagão. "Obama vai usar a morte na 
reeleição, já que era um dos objetivos de sua primeira campanha. Ela fortalece governo, 
mostra decisão e empenho", diz a professora Denilde, que acredita que a operação militar dará 
a Obama uma maior capacidade de barganha com o Congresso e ajudará na captação de 
recursos para sua campanha, prejudicando os republicanos.  
  
Mas tanto a professora Denilde como o professor Niemeyer acreditam que a morte de Osama 
bin Laden não será o ponto que definirá ou não a reeleição de Obama, já que os eleitores 
americanos estão muito preocupados com questões minternas, como a taxa de desemprego, 
que continua em níveis considerados ruins. 
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