
nstabilidade no Paquistão não é coi-
sa insignificante. É o sexto pais mais
populoso do mundo e urna das oito
potências nucleares do planeta. Tem
também a peculiaridade de ser um

grande pais que chega atrasado ao início
de sua transição para a modernidade.

É uma situação potencialmente pe-
rigosa, que em muitos países do mun-
do, do Japão Meiji ao Ira de Khorneini,
levou a agressivos surtos de afirmação
de poder e nacionalismo extremado,
enquanto a nova sociedade tenta abrir
no mundo um espaço à altura de suas
ambições. O risco, neste caso, é poten-
ciado pela fragilidade do Paquistão co-
mo Estado-Nação.

Criado de improviso a partir de um
agregado de províncias indianas de maio-
ria muçulmana, sua identidade baseia-se
mais na religião que em uma cultura ou
um projeto de cidadania. Esse dado es-
trutural é uma permanente incitação ao
fundameiitalismo, instigado também pe-
lo rancor em relação à irmã maior, a ín-
dia, mais bem-sucedida como democra-
cia, economia e potência independente,
capaz de lhe infligir várias humilhações
diplomáticas e militares.

Uma das mais importantes foi a derrota
de Islamabad para os separatistas de Ban-
gladesh, que (com apoio de Nova Délhi)
lhe levaram quase a metade da popula-
ção e um terço da economia em 1971.
Outra foi o recuo na Caxemira imposto
pelos EUA em 1999, que desmoralizou
o governo civil de Nawaz Sharif - ape-
sar de suas concessões aos fundamenta-
listas - e cujas consequências aca-
baram por levar ao golpe
do general Pervez
Musharraf.
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Apesar de simpático aos EUA, o novo
ditador teve de se submeter em 2001,
quando Washington o forçou a trair o Ta-
leban, que, em 1996, ao tomar Cabul a
uni governo apoiado pelos rivais india-
nos com ajuda do Paquistão, haviam pro-
porcionado a este sua única vitória. Foi
forçado a pôr suas bases à disposição do
Pentágono e ajudar a abrir caminho ao
retorno da Aliança do Norte, pró-índia.
Teve também de engolir o acordo de coo-
peração nuclear de 2006, no qual os EUA
privilegiaram a nação hindu - tradicio-
nal amiga de Moscou, cujas relações com
o Ocidente sempre foram ambivalentes
- à custa do Paquistão, que tem sido fiel
à Otan desde o Tratado de Bagdá de 1955,
mas que de Pequim recebeu mais apoio
o tecnologia militar, inclusive nuclear.

Some-se a isso o quadro instável da
economia paquistanesa, assolada por dé-
ficit fiscal, balança comerciai negativa,
endividamento, inflação, corrupção, po-
breza e colapso da infra-estrutura. Em

metrópoles como Karachi, o fornecimen-
to de luz e água é cada vez mais incerto.

As políticas económicas de Musharraf
foram elogiadas pelo Banco Mundial, que
em 2005 deu ao Paquistão o décimo lugar
entre os países mais diligentes em aplicar
reformas neoliberais, em uma lista que ti-
nha a Sérvia, a Geórgia e o Vietnã nos pri-
meiros lugares. Em facilidade de fazer ne-
gócios, pôs o Paquistão em 60° lugar, mui-
to à frente da China (91°) e índia (116°).

Ainda assim o capital estrangeiro conti-
nuou a preferir os vizinhos. Embora o
crescimento económico do Paquistão
tenha sido superior ao da índia dos anos
50 aos 80, ficou sistematicamente abai-
xo da rival desde o início dos anos 90.

Além disso, o crescimento populacio-
nal do Paquistão é mais acelerado e sua
infra-estrutura social e educacional é in-
ferior, o que torna a pobreza menos su-
portável. As rendas per capita dos dois paí-
ses são hoje semelhantes, mas a índia tem
indicadores bem melhores em termos de



alfabetização, mortalidade infantil, servi-
ços de saúde e ensino superior.

O fundamentalismo encontra simpa-
tia e espaço no Exército desde 1978,
quando o ditador Zia ul-Haq restaurou
parcialmente a sharia e iniciou a doutri-
nação islâmica da tropa- Apesar das pres-
sões de Washington, a repressão ao Tale-
ban e à Al-Qaeda na fronteira do Afega-
nistão é conduzida cora pouco entusias-
mo e muita cumplicidade. Desde 2003,
a assembleia provincial da Fronteira No-
roeste tenta sobrepor a lei islâmica à ci-
vil, apesar da oposição de Musharraf e do
veto da Corte Suprema. Em 2006, o go-
verno fez urna trégua local com o Tale-
ban e seu "emirado islâmico do Waziris-
tão", deixando-o controlar parte da fron-
teira. Em 2007, Musharraf enfrentou
unia insurreição fundamentalista contra
seu governo na própria Islamabad.

A alta global dos preços do petróleo e
dos alimentos e seus efeitos sobre a já
elevada inflação paquistanesa precipi-
taram a queda de Musharraf, espremi-
do entre a insubordinação dos funda-
mentalistas e a insatisfação da classe
média urbana e ocidentalizada, favorá-

vel ao Estado laico e ao
sistema legal deixado
pelos britânicos. Re-
ceando a ascensão de
um extremista, Wash-
ington pressionou-o
a transferir pacifica-
mente o poder a líde-
res civis tradicionais -
os ex-primeiros-minis-
tros Sharif, da conser-
vadora Liga Islâmica, e
Benazir Bhutto, do na-
cional-populista Parti-
do Popular.

Musharraf resistiu
o quanto pôde. Ten-
tou impedir a volta
dos exilados e neutra-
lizar o Judiciário para
ceder apenas um pa-
pei decorativo a um
primeiro-ministro ci-
vil. Juizes e advogados
saíram às ruas, apoian-
do a oposição e de-
nunciando a ilegali-
dade do governo do
general. Este suspen-
deu a Constituição e

prendeu e demitiu toda a Corte Suprema,
incluindo Iftikhar Chaudhry, seu presi-
dente e a figura mais respeitada do país.
Mas aparentemente o ditador foi conven-
cido por Washington a ceder mais e acei-
tar renunciar ao comando militar antes
de assumir um terceiro mandato.

As eleições foram remarcadas, mas
Benazir Bhutto, alvo de
atentado suicida ao vol-
tar do exílio de oito anos,
em outubro de 2007, foi
assassinada em dezem-
bro, provocando novo
adiamento. Em feverei-
ro de 2008, as urnas por
fim puderam afastar o
partido de Musharraf
(dissidência da Liga Is-
lâmica, com o mesmo
nome). Sharif e o viúvo
de Bhutto, Asif Ali Zardari, articularam
um governo de coalizão encabeçado por
Yousaf Raza Gillani, do Partido Popular.

Em 7 de agosto, com o governo rapi-
damente perdendo popularidade, os
dois partidos acusaram Musharraf pela
crise e acenaram com um processo de
impeochment. Deram-lhe prazo até o dia

19 para renunciar, atendendo à pressão
dos EUA, dos britânicos e sauditas por
uma saída honrosa - até porque um
processo amplo provavelmente revela-
ria o envolvimento da CIA no regime
militar e no desaparecimento de oposi-
cionistas. Musharraf saiu no dia 18, mas
arrastando os pés: apesar das pressões
para deixar o país, das ameaças de pro-
cesso e da oferta explícita de asilo dos
EUA, insistia em morar nas vizinhanças
de Islamabad - no banco de reservas,
por assim dizer - e o Exército lhe con-
cedeu uma guarda pessoal.

Parece convencido de que o governo ci-
vil não durará e talvez tenha razão. As
dificuldades económicas se agravam,
bem como o ônus da aliança com os
EUA. O preço da saída do protegido
(cujos serviços voltaram a ser calorosa-
mente elogiados por Condoleezza
Rice) é a retornada da desgastante luta
contra o Taleban. Este continua a rece-
ber ajuda e abrigo no Paquistão, con-
forme admitiu Musharraf em seus últi-
mos dias no governo - e, segundo Ca-
bul, funcionários de Islamabad conti-
nuam a financiar e instigar ataques fun-
danientalistas em seu território.

Os dois partidos da coalizão são ini-
migos históricos com pouco em comum
além da vontade de afastar Musharraf.
Não chegaram a acordo quanto a res-
taurar a Suprema Corte destituída pe-
lo ditador - exigência de Sharif -, pois
Zardari, candidato à substituição de
Musharraf, receia ver anulada a anistia

de processos por cor-
rupção que lhe foi ga-
rantida pelos demais lí-
deres partidários. Ame-
açado por Sharif, o Par-
tido Popular poderá ter
de governar sozinho ou
em aliança com o parti-
do de Musharraf, tor-
nando-se cada vez mais
impopular.

Por outro lado, o
Exército também é im-

popular e tem muitos atritos para admi-
nistrar: a índia, os EUA, o Taleban, Ca-
bul, insurgentes locais, os políticos ci-
vis, a população ressentida e suas pró-
prias divisões internas. Nesse clima de
incerteza, a influência de Washington
continua a se corroer e a do fundamen-
talismo continua sua lenta ascensão.

Text Box
Fonte: Carta Capital, a. 15, n. 510, p. 40-41, 27 agosto. 2008.




