


ivre! O Egito está livre! Não poderia haver grito 
mais emocionante para uma multidão estimada em 300 mil pessoas, 
que ocupava a Praça Tahrir, no Cairo. Para quem não vive numa au-
tocracia, só o tempo pode servir de medida para entender a euforia, 
na praça, dos representantes de 80 milhões de egípcios: foram 29 anos 
e três meses de um regime com controle total do país. Em 18 dias, a 
oposição se uniu, a repressão ruiu, o Exército aderiu e o ditador caiu. 
Dois terços da população egípcia jamais haviam conhecido outro 
governante. Em 18 dias, eles atingiram a maioridade. 

Os gritos de vitória foram ainda mais 
sentidos porque apenas 20 horas antes o 
esforço conjunto para derrotar a ditadura 
parecera fadado ao fracasso. Às 22h30 da 
quinta-feira, Hosni Mubarak iniciava um 
discurso surreal - em que dizia, antes de 
mais nada, que tinha "orgulho daquela ju-
ventude que estava nas ruas pedindo uma 
vida melhor". Prometia reformas, prome-
tia que sairia, mas não agora, e sim após 
as eleições de setembro. Sua maior conces-
são era delegar "alguns" poderes a mais ao 
vice-presidente, Omar Suleiman. Ao que 
tudo indica, não entendera, ou recusava-se 
a entender, que a vida melhor, na opinião 
dos manifestantes, incluía sua saída ime-
diata. Naquele momento, especulava-se 
que Mubarak ainda tinha o apoio dos mi-
litares. Temia-se um desfecho similar ao 
dos protestos da Praça da Paz Celestial, 
na China, em 1989, quando protestos pa-
cíficos pela reforma do regime comunista 
terminaram num banho de sangue. 

No dia seguinte, Mubarak se tocou. Ou 
melhor, foi tocado. Em cadeia nacional de 
rádio e televisão, Suleiman leu um breve 
comunicado. Mubarak estava transferin-
do o governo para o Conselho Supremo 
por causa das "difíceis circunstâncias vi-
vidas pelo país". O próprio Suleiman foi 
afastado. O governo está nas mãos de uma 
junta militar, comandada pelo marechal 
Mohamed Hussein Tantawi, encarrega-
da de dirigir o país até as eleições, que já 
estavam marcadas para setembro. 

O presidente dos Estados Unidos, Barack 
Obama, tinha afinal razão quando disse, 
na tarde da quinta-feira, que estávamos 
assistindo "à história se desenrolar". Ele 
esperava, porém, um desfecho mais rápi-
do. Suas informações eram que a renúncia 
de Hosni Mubarak estava sacramentada -
a CIA, a agência de inteligência americana, 
avisara à Casa Branca que o ditador sairia 
"em questão de horas". Parecia tudo com-
binado. O Conselho Supremo das For-
ças Armadas, órgão fundamental para a 
sustentação do regime, havia divulgado 
o "Comunicado n° 1", em que prometia 
atender a todas as demandas dos mani-
festantes. Mas Mubarak não seguiu o ro-
teiro. Em seu pronunciamento, disse que 
via, "dia após dia, uma transição pacífica 
e uma transferência de poder desde agora 
até setembro". Era um cenário que só um 
homem de 82 anos com obstinação pelo 
poder teria capacidade de vislumbrar. Sua 
pretensão era se sustentar por mais sete 
meses no poder para sair "de cabeça ergui-
da" e quem sabe até manter-se como uma 
influência nos destinos do país - ou pelo 
menos como uma referência histórica. 

Os detalhes do que aconteceu na cúpu-
la egípcia nas 20 horas que separaram os 
dois discursos - o de Mubarak dizendo 
"Fico" e o de Suleiman dizendo "Saiu" -
não deverão ser revelados tão cedo. De 
acordo com o jornal estatal Al Ahratn, o 
discurso de Mubarak na noite da quinta-
feira teria sido feito em "desafio às Forças 



Armadas". Em entrevista ao jornal, o ge-
neral Safwat El-Zayat, um militar refor-
mado, afirmou que os discursos foram 
"formulados contra a vontade das Forças 
Armadas e longe de sua supervisão". 

Se isso for verdade, é uma prova de que 
Mubarak, em seus últimos momentos no 
poder, perdera sua base de sustentação: 
a lealdade do alto oficialato. Ele próprio 
oriundo dos quadros da Aeronáutica, o 
ditador fez um governo em que os coman-
dantes militares formavam uma classe 
privilegiada, com altos salários e imóveis. 
Era uma figura civil estreitamente ligada 
aos militares, a quem sempre foi atribuída 
a missão de zelar pela tranqüilidade do 
regime ante um inimigo feroz: o radi-
calismo islâmico. Talvez Mubarak apos-
tasse nessa relação para tentar não sair 
pela porta dos fundos - ele teria ido para 
o balneário egípcio de Sharm el-Sheikh 
com a família depois da renúncia. 

Era incerto, na sexta-feira, o destino que 
tomaria Mubarak. 
Obstinado como deu 
mostras de ser, ele 
poderia tentar acom-
panhar a evolução 
dos acontecimentos 
de sua casa de férias 
em Sharm el-Sheikh. 
Ou poderia rumar 
para um asilo milionário na Arábia Sau-
dita ou nos Emirados Árabes Unidos. 

Também é incerto o destino do país. 
Os egípcios podem ter comemorado estar 
livres de Mubarak, mas o país continua 
sob o controle militar. Os oficiais não 
apenas permitiram as comemorações na 
praça, como até se juntaram a elas. Mas 
deram o recado de que esperavam que, 
agora, cada um fosse para sua casa. Era 
provável que fossem obedecidos e a situa-
ção voltasse ao normal. Mas, além disso, 
o futuro não está claro. Os manifestantes 
gritavam, durante os dias de ocupação 
da praça, que o Exército e o povo são 
uma coisa só. E o Exército respondeu a 
isso, evitando que o regime massacrasse 
seus oponentes e, finalmente, mandan-
do Mubarak embora. Mas não se sabe se 
o Exército tem as mesmas idéias que os 
manifestantes e a oposição sobre como 
o Egito deve ser governado. 

Mubarak pode ter caído, mas o regime 
que ele representava sobrevive. Os milita-
res, admirados pela população, coman-
dam o Egito desde sua independência, 
em 1952. Nessas seis décadas, o país teve 

apenas outros dois governantes: o nacio-
nalista Gamai Abdel Nasser e o homem 
que fez a paz com Israel, Anwar al-Sadat. 
Mubarak não tinha o carisma de nenhum 
deles. Era vice de Sadat e escapou com 
leves ferimentos do atentado que matou 
o presidente, em 1981, perpetrado por 
radicais islâmicos. Paranoico com segu-
rança, especialmente depois de escapar 
ele próprio de atentados, governou com 
apoio da lei marcial, sendo reeleito por 
meio de referendos fraudados até 2005, 
quando passou a se reeleger por meio de 
eleições fraudadas. 

Democracia, portanto, é algo que os 
egípcios jamais testemunharam. Diante 
da dimensão das manifestações populares 
de agora, é desafiadora a missão do Con-
selho Supremo de estabilizar o país e ne-
gociar com as forças de oposição para que 
se possa realizar o pleito em setembro. 

O Conselho Supremo terá, de algu-
ma forma, de dar sustentação às forças 

políticas ligadas a 
Mubarak. O gover-
nista Partido Na-
cional Democrático 
foi praticamente 
desmantelado e não 
tem condições para, 
sozinho, se rees-
truturar a tempo 

de disputar as eleições. Em tese, se os 
militares apenas fizerem o trabalho de 
organizar a transição, não há nenhuma 
outra instituição organizada para enfren-
tar a oposição. O vice Omar Suleiman era 
um nome representativo, principalmente 
por ser simpático aos antigos aliados de 
Mubarak, mas o fato de também ter sido 
afastado do poder dá a entender que sua 
exposição diminuirá. 

Uma das possibilidades mais fortes é 
que o Egito siga o modelo adotado pela 
Turquia, igualmente um país populoso 
(72 milhões de habitantes) com um mo-
vimento islâmico bem organizado e as 
Forças Armadas influentes. Após golpes 
nos anos de 1960 e 1980, os militares 
turcos assumiram o controle e promo-
veram eleições democráticas após um 
e três anos, respectivamente. As Forças 
Armadas tiveram um papel importante 
na contenção do radicalismo islâmico. A 
importância deles no governo só dimi-
nuiu em 2002, quando houve eleições e 
o Partido da Justiça e Desenvolvimento 
(AKP, em turco), de orientação islâmica 
moderada, chegou ao poder. • 





O AKP abdicou de suas posições anti-
Ocidente para se integrar à política turca. 
Seria possível usar o exemplo de lá para 
a Irmandade Muçulmana no Egito? Para 
Soner Cagaptay, do Instituto de Políticas 
para o Oriente Próximo, em Washington, 
sim. Essa moderação, diz ele, não acontece 
apenas por vontade própria, mas por um 
sistema político que possa equilibrar os 
pesos de cada corrente. Por enquanto, isso 
não é uma realidade no Egito. A Irmanda-
de tem uma estrutura muito mais sólida 
que outros grupos de oposição. 

O ex-líder do bloco parlamentar ligado 
à Irmandade Muçulmana Mohamed el-
Katatni afirmou que a saída de Mubarak é 
"uma vitória para o povo egípcio". O gru-
po, no entanto, está preferindo ficar na 
sombra política enquanto o cenário não se 
torna mais claro. Durante os protestos, a 
Irmandade havia declarado que não tinha 
interesse em criar uma teocracia ao estilo 
do Irã. Queria, ape-
nas, "uma democra-
cia com fundamen-
tos islâmicos". 

O diplomata egíp-
cio Mohamed El-Ba-
radei, uma figura que 
serviu como símbolo 
da oposição, declarou 
em seu Twitter que"o Egito é hoje uma nação 
livre e orgulhosa, Deus nos abençoe". Mais 
sintomático, Baradei disse à TV CNN que 
os militares devem compartilhar o poder. 

O presidente Obama também declarou 
que as Forças Armadas egípcias "fizeram 
um trabalho patriótico e responsável" e 
disse esperar dos militares um processo de 
"transição crível". A mudança de posição 
dos Estados Unidos, no início dos protes-
tos, foi um dos fatores cruciais para o fim 
do governo Mubarak. Até o mês passado, 
o Egito era tratado como um regime cruel, 
mas necessário para garantir a estabilida-
de no Oriente Médio. Ainda há amplos 
setores - tanto entre americanos como 
entre israelenses - que preferiam a certeza 
de um regime ruim como o de Mubarak à 
possibilidade de um regime pior, ao estilo 
da revolução islâmica iraniana. 

Várias das críticas ao governo Mubarak 
resvalam, é claro, para as Forças Armadas. 
Não só pela repressão ao longo dos anos 
Sadat e Mubarak, mas até por atitudes re-
centes. O Exército foi acusado por grupos 
de direitos humanos de ter torturado de-
zenas de manifestantes desde o início dos 
protestos. Não se sabe se a tortura foi uma 

decisão que partiu do alto oficialato ou 
se partiu de uma iniciativa dos soldados 
designados para manter a ordem nas ruas. 
De qualquer forma, o episodio mostrou 
que a instituição não é imaculada. 

Mesmo assim, o impacto histórico da 
revolução egípcia não pode ser menospre-
zado. Assim como o Leste Europeu sentiu 
os efeitos propagatórios de uma onda de-
mocrática na virada dos anos 80 para os 
90, analistas apontam a possibilidade de 
"contaminação" - e problemas para ou-
tros regimes autoritários. 

O próprio Egito foi de certa forma con-
taminado pelos protestos na Tunísia. A re-
volta egípcia teve vários componentes. Já 
há alguns meses, relatórios de inteligência 
ocidental diziam que o regime de Muba-
rak era mais instável do que parecia. Em 
junho, um jovem chamado Khaled Said 
foi espancado em Alexandria por policiais 
e seus amigos iniciaram um movimento 

contra o regime, que 
ganhou força na in-
ternet com o site e a 
comunidade do Fa-
cebook Somos todos 
Khaled Said. Final-
mente, os protestos 
na Tunísia (que em 
um mês consegui-

ram levar o ditador Zine el-Abidine Ben 
Ali ao exílio) mostraram aos egípcios que 
a revolução era possível. 

Se ela vai se estender ao restante do 
mundo árabe, só o tempo poderá dizer. O 
Irã - que há poucos dias saudou a revolta 
na Praça Tahrir - já tratou de filtrar ima-
gens da comemoração. Ela traz ecos dos 
protestos que o próprio regime teocrático 
sofreu em 2009, após eleições suspeitas. 
O Irã não teve pruridos de mandar sua 
Guarda Revolucionária reprimir com vio-
lência os protestos, e há poucas dúvidas de 
que a Síria possa fazer o mesmo. 

Ainda assim, o Egito pode ter um papel 
de mudança na região mais explosiva do 
planeta. Se a transição para a democracia 
for bem feita, a terra dos faraós pode se 
tornar aquilo que o governo Bush espera-
va que o Iraque virasse, quando defendeu 
a invasão do país para derrubar o ditador 
Saddam Hussein, em 2003 - um polo que 
irradiasse democracia e bem-estar econô-
mico na região. E o melhor de tudo: sem 
derramamento de sangue. 

Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 665, p. 80-85, 14 fev. 2011.




