
A MORTE DE BIN LADEN 

Como ficam as relações 
entre os EUA e o Paquistão 
Os Estados Unidos não podem romper com o Paquistão nem ter a certeza de poder contar com ele. Trata-se de um 
dilema cujas relações desenrolam-se em dois tabuleiros decisivos. O primeiro é, obviamente, o Afeganistão, com o futuro 
da ocupação militar do país. O segundo, muito maior, é o da Ásia emergente 
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incursão norte-americana ao 
Paquistão realizada na noite 
de 1o para 2 de maio de 2011 le-
vantou o véu que recobre a 
guerra das sombras conduzida 

pelos serviços de inteligência paquis-
tanês e dos Estados Unidos. Mas não 
revelou todos os segredos. 

Em 2004, durante a administração 
de George W. Bush, o Paquistão uniu-
se à privilegiada categoria dos "gran-
des aliados dos Estados Unidos fora da 
Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (Otan)", um clube que conta 
com menos de quinze nações (incluin-
do Austrália, Israel e Japão). Sete anos 
depois, o real estado das relações nor-
te-americano-paquistanesas entra em 
questão, com Osama bin Laden sendo 
abatido na cidade militar de Abbotta-
bad, próximo à mais importante aca-
demia das Forças Armadas do país. O 
mesmo lugar em que, uma semana an-

tes, o general Ashfaq Parvez Kayani, 
chefe do Estado-Maior do Exército, 
afirmava diante da última classe de 
cadetes ter "quebrado as pernas dos 
terroristas".1 

Leon Panetta, diretor da Central 
Intelligence Agency (CIA), foi direto: 
ele garante que Washington não avi-
sou as autoridades paquistanesas so-
bre a invasão porque elas poderiam 
"comprometer a missão alertando o 
alvo", tomando assim a decisão de 
conduzir uma operação militar em 
um pais soberano sem o consentimen-
to deste. Há meses o diálogo entre os 
dois países estava tenso. Os militares 
norte-americanos diziam-se cada vez 
mais descontentes com a "incapacida-
de" de seus colegas paquistaneses de 
intervir na agência tribal do Waziris-
tão do Norte, a partir da qual a rede 
Haqqani, herdeira dos mujahidin afe-
gãos, atua contra as tropas da Otan 

instaladas no Leste do Afeganistão. As 
declarações de Panetta e principal-
mente a tensão elevada entre os mili-
tares paquistaneses e a CIA desde 2 de 
maio enfraquecem a hipótese de um 
acordo velado entre as duas partes, em 
que o Exército do Paquistão teria, sob 
pressão ou não, cedido a "carta" Bin 
Laden - a qual teria se tornado obsole-
ta no contexto dos contatos estabeleci-
dos nas sombras para abrir o diálogo 
entre Washington e os talibãs afegãos. 

O discurso oficial paquistanês su-
gere que a presença do líder da Al Qa-
eda em Abbottabad, embora antiga, 
resulta de uma falência do conjunto 
dos serviços de inteligência dos paí-
ses envolvidos na caça a Bin Laden, e 
não apenas da diretoria da Inter Ser-
vices Intelligence (ISI) do Paquistão, 
sob controle direto do Exército. O 
próprio general Ahmad Shuja Pasha, 
chefe do ISI, lamentou no Parlamento 
o fracasso do conjunto do sistema de 
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segurança do país, culpando de pas-
sagem o governo provincial e a polí-
cia local.4 Mas ninguém pode acredi-
tar que uma organização tão poderosa 
como o ISI tenha sido capaz de ignorar 
a identidade dos ocupantes de um 
edifício tão incongruente em uma ci-
dade militar. 

Isso não significa necessariamente 
que a CIA não tenha cruzado suas in-
formações com as do ISI, especial-
mente para verificar se Abu Ahmed al-
Kuwait - paquistanês nascido no 
Kuwait que foi identificado por uma 
fonte em Guantánamo - era realmente 
intermediário de Bin Laden, antes que 
seu rastro levasse a Abbottabad. Aliás, 
no dia 3 de maio o presidente Asif Ali 
Zardari revelou sua satisfação no The 
Washington Post: ele lembrou - muito 

justamente - que o terrorismo já fez 
dezenas de milhares de vítimas no Pa-
quistão e comemorou que a "coopera-
ção inicial do Paquistão para identifi-
car o mensageiro da Al-Qaeda tenha 
finalmente dado resultado".5 Mas de-
pois o discurso mudou. 

Alguns jornalistas, corajosos, as-
sumiram o risco de exigir uma presta-
ção de contas por parte das Forças Ar-
madas,6 ou de exprimir em voz alta 
um pensamento que muitos guardam 
para si: "Se não sabíamos, somos um 
Estado falido. Se sabíamos, somos um 
Estado bandido".7 Contudo, para além 
de algumas personalidades que con-
clamaram a repensar toda a estratégia 
paquistanesa, o discurso público, for-
mulado pelo governo e pela maior 
parte dos dirigentes políticos e das 
mídias, logo focou o tema da sobera-
nia nacional para denunciar uma in-
gerência norte-americana. A questão 
de uma eventual duplicidade do Exér-
cito e de seus serviços especiais foi ra-
pidamente descartada em favor de 
uma reflexão menos desconfortável 
sobre as falhas das estruturas de se-
gurança que permitiram a operação 
de um comando heliportado estran-
geiro no coração do país (e sua saída 
sem qualquer perda, depois de cum-
prida a missão). 

Fato raríssimo, as forças armadas 
decidiram comparecer ao Parlamento. 
Mas as críticas diretas de alguns par-
lamentares - como Nisar Ali Khan, de-
putado da Liga Muçulmana Paquista-
nesa-Nawaz (PML-N) e líder da 
oposição na Assembleia Nacional8 -
desapareceram da resolução adotada 
por unanimidade no dia 13 de maio. 
Ela condenou "a ação unilateral dos 
Estados Unidos" e os ataques de dro-
nes (avião não tripulado) norte-ameri-
canos nas áreas tribais. Ainda por 
unanimidade, o Parlamento reiterou 
sua "plena confiança nas forças de de-
fesa do Paquistão". 

De sua parte, as forças armadas es-
tão mais preocupadas em denunciar a 
"campanha caluniosa lançada contra 

o Paquistão" do que com a presença do 
líder da Al Qaeda em uma cidade mili-
tar. O chefe do ISI ofereceu sua demis-
são, mas nem o presidente, o primeiro-
ministro e nem o Parlamento julgaram 
seu afastamento necessário. Entretan-
to, ele poderia ser substituído em bre-
ve, pois já goza de uma prorrogação 
excepcional. Quanto à comissão de in-
vestigação independente, cuja instau-
ração se anunciou, ela ainda não foi 
criada, nem seu mandato definido. Po-
de haver dúvidas sobre qual será a ex-
tensão de seu poder. Alguns espíritos 
maus não deixaram de lembrar que as 
investigações anteriores sobre o assas-
sinato do primeiro-ministro Liaquat 
Ali Khan, em 1951, e de Benazir Bhutto, 
em 2007, não deram em nada. 

Que ninguém se engane: essas 
posturas visam acima de tudo confor-
tar "a honra nacional" diante de ques-
tões embaraçosas e críticas vindas do 
exterior. Nawaz Sharif, líder do princi-
pal partido da oposição, o PML-N (que 
governa o Punjab e ganhou 66 dos 259 
assentos nas últimas eleições gerais 
de 2008), pediu a revisão da natureza 
das relações entre Islamabad e Wa-
shington, e que os orçamentos das 
forças armadas e dos serviços secretos 
passem a ser discutidos pelo Parla-
mento. Ele lembrou ainda que cabe ao 
governo, e não às agências de inteli-
gência, definir a política externa do 
país. Removido do poder pelo golpe 
militar de 1999, Sharif marca posição. 
Quanto aos militares, cuja situação se 
revela particularmente delicada, eles 
pretendem usar em seu benefício o 
antiamericanismo que prevalece no 
Paquistão, inclusive em parte das For-
ças Armadas. 

Já as autoridades norte-america-
nas, com exceção de Panetta, têm o 
cuidado de medir as palavras. O presi-
dente Barack Obama falou apenas em 
"redes" que poderiam ter ajudado Bin 
Laden, sem especificar suspeitas ou 
acusações. Ele pretende enfrentar re-
publicanos e democratas - incluindo 
Dianne Feinstein, presidente da Co-
missão de Inteligência do Senado -
que querem cortar os consideráveis 
fundos concedidos ao Paquistão (US$ 
20 bilhões em dez anos e muitos bi-
lhões previstos para o próximo orça-
mento). O caso é que as difíceis rela-
ções norte-americano-paquistanesas 
desenrolam-se em dois tabuleiros de-
cisivos para sua diplomacia: os Esta-
dos Unidos não podem romper com o 
Paquistão nem ter a certeza de poder 
contar com ele. 

A PAZ COM OS TALIBÃS 

O primeiro tabuleiro é obviamente 
o do Afeganistão e do Paquistão. Desde 
a Conferência de Londres, em janeiro 
de 2010, a ideia de reconciliação nacio-
nal lançada pelo presidente afegão Ha-
mid Karzai foi endossada pelos Estados 

Unidos e seus aliados. O aumento dos 
efetivos militares norte-americanos 
decidido por Obama pretende intensi-
ficar a pressão sobre os talibãs. Parale-
lamente, a secretária de Estado Hillary 
Clinton esclareceu, em fevereiro de 
2011, que os três pontos-chave de uma 
possível negociação com os rebeldes 
eram menos princípios que objetivos: 
"Eles devem renunciar à violência, 
abandonar a aliança com a Al Qaeda e 
respeitar a Constituição afegã. Esses 
são os resultados esperados de qual-
quer negociação".10 Após a eliminação 
de Bin Laden, o ponto central foi logo 
reiterado: "Nossa mensagem ao Talibã 
continua a mesma, mas hoje com um 
significado especial: vocês não podem 
esperar por nossa partida. Não podem 
nos derrotar. Mas podem decidir aban-
donar a Al Qaeda e participar de um 
processo político pacífico".11 

Que ninguém se engane: 
essas posturas visam 

acima de tudo confortar 
"a honra nacional" 
diante de questões 

embaraçosas e críticas 
vindas do exterior 

Esse é o cerne da estratégia de con-
trainsurreição instaurada pelo general 
David Petraeus, primeiro no Iraque e 
depois no Afeganistão, onde dirige as 
forças da Otan (antes de tomar a frente 
da CIA): desconectar os insurgentes, 
que defendem um programa nacional, 
da internacional terrorista. Em princí-
pio, o desaparecimento do líder em-
blemático da Al Qaeda deveria facilitar 
as coisas. Resta saber se a tensão nor-
te-americano-paquistanesa após a 
operação de 2 de maio vai ou não con-
trariar o segundo componente da es-
tratégia norte-americana: contar com 
os serviços paquistaneses para in-
fluenciar os talibãs afegãos. 

Em 2010, um estudo destacou a 
ambiguidade dos laços entre estes e 
seus protetores paquistaneses.12 Laços 
estreitos - representantes do ISI te-
riam assistido a reuniões dos conse-
lhos dos talibãs afegãos em solo pa-
quistanês -, mas incômodos para 
alguns comandantes talibãs, cansa-
dos da hegemonia de Islamabad, que 
não hesita em manipular seus interlo-
cutores: 20 dias depois da Conferência 
de Londres, em janeiro de 2010, o ISI 
prendeu em Karachi o mula Abdul 
Ghani Baradar, número dois dos tali-
bãs, envolvido em contatos indiretos 
com Cabul.13 A mensagem era clara: 
nada de se deixar atropelar, enquanto 
se prepara, para 2014 (ou mais tarde), o 
pós-Otan no Afeganistão. 

Para os estrategistas paquistaneses, 
o objetivo maior é garantir a influência 
de seu país no Afeganistão de amanhã. 
Esse cenário pressupõe que os pachtu-
nes (40% da população afegã) voltem a 
ser predominantes no país e que as re-
lações estabelecidas com os talibãs, 
por meio da rede Haqqani e de Gulbu-
ddin Hekmatyar (o velho combatente 
da jihad antissoviética), sejam fortes o 
bastante para evitar que se reacendam 
as reivindicações sobre as terras pa-
chtunes do Paquistão. 

Ser influente no Afeganistão do fu-
turo significa também limitar o peso 
dos indianos. Cultivando suas rela-
ções com Karzai e apoiando de longa 
data os tadjiques da Aliança do Norte, 
a índia marca pontos desde 2002. Ela 
criou programas de desenvolvimento 
econômico e social ligados a obras al-
tamente simbólicas (construção do 
Parlamento afegão), à infraestrutura 
estratégica (estrada para o Irã que ofe-
rece acesso ao mar sem passar pelo 
Paquistão) e à formação das elites 
(bolsas para estudantes afegãos em 
universidades indianas). Em visita a 
Cabul dez dias após a morte de Bin La-
den, o primeiro-ministro Manmohan 
Singh anunciou o aumento da ajuda 
vinda do país (mais de US$ 1,5 bilhão 
em dez anos). Nova Deli acomoda-se 
agora no princípio da reconciliação 
nacional, pois ele conduz "sem interfe-
rência e coerção [... ] a um Afeganistão 
independente e estável, em paz com 
seus vizinhos".14 O Paquistão não é ci-
tado, mas todos entendem a mensa-
gem, o que não impede os indianos de 
continuar o diálogo há pouco reaberto 
com Islamabad. 

O TABULEIRO DA ÁSIA EMERGENTE 

Assim, o tabuleiro afegão-paquista-
nês inscreve-se (para Washington e ou-
tros interessados) em um segundo ta-
buleiro, muito maior: o da Ásia 
emergente. Duas grandes lógicas aí se 
cruzam. A da luta contra o terrorismo 
segurou os Estados Unidos no atoleiro 
afegão-paquistanês. Washington tenta 
sair dali em condições honrosas, mas 
esse objetivo impõe não fechar as por-
tas a Islamabad. O conceito de AfPak15 

já não faz parte do discurso oficial nor-
te-americano, mas continua pertinen-
te: ele engloba um Paquistão que pare-
ce cada vez mais constituir tanto parte 
da solução como parte do problema. A 
situação interna do país é muito preo-
cupante. Nada garante que o Executivo 
e a classe política conseguirão impor 
aos militares um novo paradigma es-
tratégico, menos perturbador e mais 
propício aos benefícios esperados de 
normalização regional, aproveitando-
se dos trunfos geográficos de um país 
que conta com o Himalaia e com o mar, 
localizado entre os poios energéticos 
do Oriente Médio e da Ásia Central e os 
grandes emergentes China e índia. 
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A segunda lógica, decisiva para os 
Estados Unidos, decorre da escalada 
da Ásia, impulsionada pelo dinamis-
mo econômico e pela abertura às redes 
globais de comércio, finanças e ener-
gia: a antítese das tensões geopolíticas 
e das crises internas que agitam o 
AfPak. É lá que se decide o futuro. A Ca-
sa Branca deve compor com interesses 
contraditórios. Nesse tabuleiro, ela não 
pode ignorar o peão indiano para con-
trabalançar com a China. Mas no 
AfPak continua a tensão do Paquistão 
no que concerne à Caxemira, e o país 
anseia por excluir a índia de qualquer 
arranjo com o Afeganistão. Até que 
ponto Washington poderá acomodar 
tudo isso? É verdade que o início das 
negociações com os atores afegãos 
passa sem Nova Deli: Alto Conselho 
para a Paz interafegão, encontros trila-
terais entre Afeganistão, Paquistão e 
Estados Unidos, e amanhã, sem dúvi-
da, um gabinete de representação tali-
bã no Golfo. Mas chegará o tempo em 
que os progressos - se houverem - te-
rão de ser garantidos por uma confe-
rência internacional, em que iríamos 
encontrar, além dos grandes atores in-
ternacionais, todos os vizinhos ime-
diatos ou próximos do Afeganistão, in-
cluindo o Irã, a índia e a China. 

Uma China muito discreta desde 2 
de maio. Pequim saudou o fim de Bin 
Laden, colocando-se inequivocamen-
te ao lado do Paquistão, elogiando a 
contribuição do país para a luta contra 
o terrorismo, "baseada em suas condi-
ções nacionais".16 Para alguns analis-
tas paquistaneses, a amizade com a 
poderosa China permite imaginar 
uma revisão da política externa: o Pa-
quistão deveria se afastar da pressão 
norte-americana e jogar mais a carta 
chinesa, até a russa. Em visita oficial a 
Moscou, no dia 11 de maio, o presiden-
te Zardari lançou a ideia de um acesso 
russo aos "mares quentes", velho so-
nho dos czares. Uma semana depois, o 
primeiro-ministro Yusuf Shah Gilani 
estava na China. Primeiro fornecedor 
de armas do Paquistão, Pequim, que 
tem interesses econômicos crescentes 
no Afeganistão e no Paquistão, assim 
como na Ásia Central e no Oriente Mé-
dio, prometeu-lhe uma entrega rápida 
de cinquenta aviões de combate sofis-
ticados, os JF-17. 

No dia 16 de maio, véspera de sua 
partida para Pequim, Gilani recebeu 
em Islamabad o senador norte-ameri-
cano John Kerry. A declaração conjunta 
destacou a importância dos "interesses 
nacionais" de parceiros, exibindo o de-
sejo paquistanês de "renovar a plena 
cooperação com os Estados Unidos". 
De fato, por trás das tensões aparentes, 
o diálogo bilateral chega ao seu auge, 
enquanto o secretário de Defesa norte-
americano, Robert Gates, declara não 
ter "qualquer prova" de uma conivência 
paquistanesa de alto nível com Bin La-

den. Três dias depois, era Marc Gross-
man, representante de Obama para o 
AfPak, que estava em Islamabad para 
preparar a visita de Hillary Clinton, en-
quanto o número dois da CIA, Michael 
Morell, redefinia com o chefe do ISI as 
modalidades de operações conjuntas 
no futuro. 

Assim, o grande jogo continua. Po-
de-se duvidar da capacidade das for-
ças políticas paquistanesas para mo-
dificar os parâmetros definidos pelo 
Estado-Maior, que bem poderia, mais 
uma vez, ter enfrentado a tempestade 
sem perder o poder. © 
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