
Falando de vitórias 
militares e de crise 
econômica, Obama 
anuncia a retirada 
de 30000 soldados 
do Afeganistão — 
mas a razão oculta 
é a virada brutal 
no clima político 
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De Roma a Londres, de 
Moscou a Washing
ton, a história ensina 
que não existe império 
sem poder militar. Os 
tempos atuais estão 

ensinando que também existe império 
cansado de guerra. Dezoito meses de
pois de mandar 30 000 soldados para o 
Afeganistão, o presidente Barack Oba
ma anunciou que os chamará de volta. 
O plano, divulgado na quarta-feira 
passada, surpreendeu pela dimensão e 
pelo cronograma: 10000 soldados re
gressam até o fim do ano e 20000 vol
tam até meados do ano que vem. Para 
que ninguém pense que o plano de re

tirada é sinônimo de bater em retirada. 
Obama fez questão de frisar que as tro
pas deixarão o país em "posição de 
força". Em seu discurso. Obama expli
cou que a saída se deve ao sucesso da 
substituição da estratégia de contra-
insurgência pelas operações secretas, 
que resultaram na morte de Osama bin 
Laden e na desarticulação da Al Qae- ] 
da. Dos trinta líderes do grupo terroris
ta identificados pela inteligência ame
ricana, vinte foram monos nos últimos 
dezoito meses. 

De Roma a Londres, de Moscou a 
Washington, a história ensina também 
que potência estrangeira não ganha 
guerra no Afeganistão. As razões são 



históricas, étnicas, culturais, geográfi
cas e, principalmente, geológicas. O 
terreno predominante nos bolsões de 
resistência do país são as cadeias de 
montanhas mais complexas e impene
tráveis do planeta — o que toma os 
objetivos militares quase impossíveis 
de ser conquistados e de ser mantidos 
por muito tempo. No front doméstico, 
a cadeia complexa e profunda da re
cessão econômica apressou a retirada 
americana do Afeganistão. O desem
prego está em assustadores 9%. Nesse 
clima, ninguém quer saber de guerras 
que não podem ser vencidas. Quando 
Obama assumiu o governo. 39% dos 
americanos achavam que o país não 

OS DOIS LADOS 
De luto. soldados 
carregam o caixão 
de colega mono 
no Afeganistão. 
NA foto menor a 
alegria de soldados 
ao receber Obama 
durante uma visita 
de surpresa no ano 
passado: rotina de 
uma década inteira 

devia lutar no Afeganistão. Hoje, 54% 
pensam assim. "É hora de priorizar os 
problemas dentro de casa'", disse Oba
ma. sem mencionar a outra razão que 
o move — 2012 é ano de eleição pre
sidencial. É tal a mudança do clima 
político que até republicanos soam a 
pacifistas. Mitt Romney, o preferido 
nas pesquisas para ser o adversário de 
Obama no ano que vem, defende a saí
da do Afeganistão "o mais rápido pos
sível", mas acha que a palavra final 
cabe aos militares. O republicano Jon 
Huntsman. que anunciou sua pré-can-
didatura na semana passada (veja a 
reportagem na pág. 89), ficou decep
cionado com o ritmo da retirada anun

ciada por Obama. Queria 
que fosse mais rápida. 

A guerra no Afeganis
tão custará 120 bilhões de 
dólares só neste ano. Pare
ce uma fortuna, mas, para 
a economia americana, 
mesmo em crise, é uma 
pechincha. Não chega a 
1% do PIB. O total de 
americanos mortos no 
Afeganistão até agora é de 
1 500. É um número dolo
roso, mas. na frieza da 
matemática, o Afeganis
tão é uma guerra que, 
proporcionalmente, pro
duz apenas um décimo 
das fatalidades sofridas 

pelos militares americanos no Vietnã. 
Mas, quando não existe perspectiva de 
vitória, as mortes são ainda mais into
leráveis. Obama. que os republicanos 
diziam ser um pacifista ingênuo e an
tiamericano, agora é acusado de ser um 
"internacionalista", razão pela qual se 
meteu na Líbia. Ao deixar a cargo da 
França a liderança da ação, Obama fi
cou com o ônus da ridícula campanha 
militar contra Muamar Kadafi. que já 
pode anunciar que há 100 dias resiste 
aos poderosos invasores. Os republica
nos, que para os democratas não pas
sam de belicistas inveterados, agora 
são acusados de "isolacionistas". Que
rem os E U A voltados para o próprio 
umbigo, e o resto do mundo que se lixe 
— pelo menos enquanto a Casa Branca 
está nas mãos dos democratas. 

Os Estados Unidos passaram mais 
da metade de sua história em guerra. 
Construíram uma máquina militar 
sem paralelo e criaram uma cultura 
marcial que se impregnou na vida co
tidiana. Mas até isso dá sinais de can
saço. Em termos de vidas humanas, as 
guerras do Iraque e do Afeganistão fo
ram as menos custosas. Em termos fi
nanceiros, são dois conflitos caros, 
mas não exigiram aumento de impos
tos. A fadiga da guerra, desta vez, tal
vez tenha caráter mais profundo e de
finitivo do que seria de esperar pelas 
atuais circunstâncias políticas, milita
res e econômicas dos Estados Unidos. 
Pode ser mais um sinal de que a po
tência americana está mesmo revendo 
seu papel no mundo. 
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