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Os regimes da Líbia e depois do Iêmen devem ser os próximos a cair por causa da onda 
manifestações populares nos países árabes. A avaliação é de Alia Brahimi, pesquisadora do 
departamento de Global Governance da London School of Economics e da Universidade Oxford. 
Brahimi é especializada em temas relacionados ao norte da África, em Líbia e, em particular, 
na organização de movimentos islâmicos. Ela comenta, de Londres, nessa entrevista ao Valor, 
as demandas dos manifestantes, a escassa oposição, o participação das mulheres e os 
paralelos entre a onda de protestos e o fim dos regimes do Leste Europeu após o Muro de 
Berlim. De origem americana e argelina, Brahimi, de 30 anos, passou sua infância no Bahrein, 
Argélia e no Chipre e viveu por alguns anos no Líbano e na Síria. A seguir os principais trechos 
da entrevista. 
 
Valor: Na sua avaliação, o regime de Muamar Gadafi está realmente prestes a cair? 
 
Aila Brahimi: É muito provável que o regime caia, talvez nos próximos dias. Grupos tribais 
que são chave vão abandoná-lo, assim como segmentos importantes do Exército. Mas 
certamente pode-se esperar mais cenas de violência no curto prazo. O que estamos assistindo 
são os últimos atos desesperados de um regime particularmente perigoso. 
 
Mesmo se Gadafi esmagar totalmente seus oponentes no futuro próximo e restaurar o 
ambiente de "normalidade", ele não teria nada a oferecer à população e teria de reverter a 
abertura econômica e social que ocorreu nos últimos anos. Isso seria insustentável para uma 
população que finalmente conseguiu respirar um pouco nos últimos anos, desde que Gadafi foi 
reintegrado na comunidade internacional. Mais do que isso, a população nunca vai perdoar e 
esquecer a dura reação que ele ordenou pelo país durante os protestos. 
 
Valor: Que outros países árabes parecem a essa altura mais perto de verem a queda de seus 
governos? 
 
Brahimi: Os países que estão mais perto de derrubar seus líderes são Líbia e talvez o Iêmen, 
em questão de semanas. Pode-se esperar ainda um aumento dos protestos na Argélia - e 
também que essa onda revolucionária se espalhe para além do Oriente Médio e chegue a 
outras partes da África.  
 
Valor: Onde estão os líderes oposicionistas líbios e quem são eles? 
 
Brahimi: Quase toda a oposição líbia vive há anos fora do país - no Egito, no Sudão, em 
Londres, nos EUA - já que Gadafi não tolera quase nenhuma dissidência política. Há, no 
entanto, uma série de intelectuais muito preparados que continuam na Líbia, na maioria dos 
casos trabalhando em universidades como a Garyounis.  
 
Valor: E nos outros países, há oposição com força para governar no lugar dos regimes atuais? 
 
Brahimi: Não. Ou a oposição não existe, como na Líbia - onde não se pode viver se você for 
contra Gadafi -, ou está dividida, como no Iêmen. Há muito trabalho por ser feito, muita 
mobilização. Mas essa é a alternativa. As autocracias estão totalmente desacreditadas. 
 
Valor: Qual é o risco de o Exército ocupar o lugar dos velhos regimes e impor regimes 
militares? 
 
Brahimi: No Egito, há esse risco porque o Exército está no poder agora. O Exército tem 
grandes interesses econômicos e políticos no país, mas me parece que entende que para se 
preservar tem de agir de maneira responsável no processo de transição para a democracia.  
 
Valor: Aparentemente muitas mulheres têm participado dos protestos de rua em vários países 
árabes. Isso não é surpreendente? E o que isso significa? 
 



Brahimi: Não é surpresa ver mulheres se juntarem aos protestos como os da Tunísia, Egito e 
Líbia, já que nesses países as mulheres têm tido relativamente um certo poder, especialmente 
na Tunísia. 
 
Mas o mais importante é que a presença das mulheres indica que esse é um fenômeno amplo 
e pacífico que tem grande apelo junto à população. Quando as mulheres estão nas ruas é 
muito mais difícil para os governos deslegitimizarem os manifestantes como bandidos e 
criminosos. A presença de mulheres simboliza a abrangência das demandas e põe a velha 
guarda em confronto com uma realidade diferente e de avanço social da geração mais jovem. 
 
Valor: Os manifestantes que estão saindo às ruas nos países árabes querem, além da 
derrubada dos regimes, democracia liberal do tipo ocidental, com pluripartidarismo e imprensa 
livre? 
 
Brahimi: Acho que o grande mote por trás de todos esses protestos é de as pessoas viverem 
com mais dignidade e com esperança. E muitas pessoas acreditam que a forma de 
conseguirem isso é tendo imprensa livre, liberdade de associação, um sistema político mais 
aberto e governos mais pluralistas. São situações vistas no Ocidente, mas não creio que esses 
valores sejam necessariamente ocidentais. São valores universais, de justiça social e de 
dignidade. É algo quase pós-político, não se trata mais de política, mas de humanidade. 
 
E é por isso que esses protestos são tão contagiosos, por isso que essa onda se espalha dessa 
forma.  
 
Valor: Quais as chances de grupos islâmicos com discursos anti-Israel e anti-Ocidente 
aproveitarem as manifestações contra os atuais regimes para chegarem ao poder? 
 
Brahimi: Acho que as possibilidades são muito pequenas, especialmente no que diz respeito 
aos movimentos islâmicos radicais, que não têm tido nenhum papel nessas manifestações. 
 
O ponto central é que as demandas das pessoas são muito simples: dignidade, emprego, 
possibilidade de participar do sistema de decisões e capacidade de decidir sobre seus destinos. 
E para que essas são demandas sejam atendidas depende do tipo de líderes que os países 
passem a ter e das ideologias deles. E a ideia do retorno da sharia, da lei islâmica, está fora de 
questão para muitos dos manifestantes. Não vejo que eles considerem que esse seja o 
caminho para que consigam esses direitos. 
 
Valor: Quais as semelhanças entre a queda dos regimes depois da queda do muro de Berlim e 
os levantes atuais no mundo árabe, que a senhora e outros dois acadêmicos apontam num 
artigo recente intitulado "O 1989 Árabe"? 
 
Brahimi: A primeira semelhança é a estagnação econômica. A segunda é um surto de 
desemprego, regras inflexíveis de trabalho e profundos desequilíbrios entre o os setores 
público e privado. O terceiro elemento é o papel da religião, que ofereceu uma espécie de 
contrapeso a esses regimes fechados. Isso ocorreu nos países do leste europeu. Nos países 
islâmicos, as mesquitas durante as orações das sextas-feira servem de espaços onde questões 
sociais e políticas são discutidas de espaços para críticas aos regimes. No leste europeu, as 
igrejas tiveram função semelhante. Uma diferença é o papel do Ocidente. No leste europeu 
havia uma linha divisória clara e o Ocidente estava do outro lado da linha. 
 
No Oriente Médio, o papel do Ocidente é ambíguo. Na verdade, o Ocidente ajudou, em muitos 
casos, a perpetuar os regimes que os manifestantes estão se levantando contra. Potências 
ocidentais estão presentes na região e profundamente ligados aos regimes. E isso está criando 
situações muito embaraçosas para essas potências.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. A14. 


