


coronel líbio Muamar Kadafi tornou-se
o símbolo de uma geração de déspotas
que, agarrados ao poder e alheios às
necessidades de seus cidadãos, transfor-
maram o Oriente Médio e o norte da
África em uma das regiões mais auto-
ritárias e desiguais do planeta. Em
quatro décadas de reinado brutal, Ka-

dafi, que se autoproclamou o "rei dos reis", conseguiu
reunir em torno de si todos os estereótipos de um
ditador extravagante, sanguinário e opressor. Mais
preocupados com as vastas reservas de petróleo e gás
natural do país, ao longo das últimas décadas, os lí-
deres ocidentais preferiam ver o ditador líbio apenas
como uma espécie de déspota excêntrico. Suas enfer-
meiras ucranianas, suas roupas coloridas ou mesmo
a insistente obsessão em montar tendas luxuosas
onde quer que fosse serviram de combustível para
conversas animadas no pragmático mundo da diplo-
macia internacional. Nos últimos anos, Kadafi chegou
a estabelecer relações para lá de cordiais com primei-
ros-ministros ou presidentes defensores da democra-
cia, como o britânico Tony Blair ou mesmo o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na última semana, no entanto, as imagens de
corpos humanos destroçados por armas de grosso
calibre, os relatos de ataques aéreos contra manifes-
tantes desarmados e o desespero de milhares de es-
trangeiros em fugir do caos que tomou conta da Líbia
fizeram o mundo recordar, sobressaltado, que Kada-
fi não passa de um ditador sanguinário, considerado

um louco psicopata até mesmo por seus pares. Nes-
ses últimos dias, ele não mediu esforços para tentar
sobreviver à contaminação da onda libertária que
vem tomando conta do norte da África e do Orien-
te Médio. Estima-se que até sexta-feira seus merce-
nários e soldados ainda leais ao seu comando te-
nham matado ao menos duas mil pessoas. Como
um vírus que se espalha pelo ar, o desejo de melhor
qualidade de vida, de libertar-se de regimes opres-
sivos e cruéis e, pelo menos um pouco mais de de-
mocracia está transformando a região de forma
absolutamente inédita. Depois da Tunísia e do Egi-
to, restam poucas dúvidas de que a Líbia será o 
próximo país a sucumbir a essa saudável epidemia.

A queda de Kadafi, o ditador mais longevo e cruel da
região, será emblemática e reforçará ainda mais uma
certeza que parece dominar o mundo árabe: a de que
não há antídoto contra os desejos de um povo cansa-
do da opressão e da pobreza.

As consequências dessa contaminação em massa
são absolutamente imprevisíveis. Estados Unidos e 
Europa estão agora' debruçados na análise das con-
sequências geopolíticas e econômicas dessas revoltas
no mundo árabe. Afinal, o fornecimento de petró-
leo e gás tem sido garantido ao longo dos anos por
relações clientelistas que incentivaram a manuten-
ção de ditaduras. Agora, ninguém sabe como serão
as novas relações com o Ocidente, se a Organização
dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) man-
terá sua formação e política de cartel ou mesmo se
teocracias ao estilo iraniano vão ocupar o vácuo de



poder criado com a queda dos ditado-
res. Na quinta-feira 24, os opositores de
Kadafi, por exemplo, tomaram impor-
tantes terminais petrolíferos situados a 
leste da capital Tripoli e o governo
anunciou a paralisação de parte da
produção, o que levou o valor do barril
a tocar a barreira dos US$ 120. Na
sexta-feira 25 mais da metade da pro-
dução de petróleo e gás líbio já havia
sido paralisada. "As primeiras consequ-
ências já podem ser sentidas. O preço
da energia está subindo, o que terá
impacto adicional nos custos de trans-

portes e, consequentemente no preço
das commodities", disse à ISTOÉ o 
economista tunisiano Said Kechida.
Outra preocupação é com o êxodo de
migrantes desses países para a União
Europeia. Estima-se em 500 mil o total
de pessoas que poderiam bater à porta
dos europeus, num momento em que
a recessão e medidas antipopulares
alimentam protestos como os vistos em
Atenas há poucos dias.

A única certeza por enquanto é de
que a Líbia não será o último país a ser
contaminado de forma avassaladora por

essa epidemia de liberdade.
Argélia e Iêmen caminham
para uma situação-limite como
a vista no país de Kadafi. No
Bahrein - onde a primeira
corrida da temporada de Fór-
mula 1 já foi cancelada -, após
a repressão violenta de protes-
tos pacíficos, o rei Hamad bin
Isa recuou e tenta negociar com
a oposição, mas poucos acredi-
tam que as pressões para sua
queda irão arrefecer nos próxi-
mos dias. O vírus libertário já
começa a mostrar seus primei-
ros sintomas também no Mar-
rocos, na Mauritânia e acredita-
se que ele possa tomar conta até
mesmo do Irã. Na tentativa de
se vacinar, o governo da Arábia
Saudita anunciou um pacote de
US$ 35 bilhões em investimen-
tos sociais, liberação de finan-
ciamento para a compra da
casa própria sem juros e au-
mento de 15% a todos os fun-
cionários públicos. "Os árabes
perceberam que podiam sair às
ruas. A revolta da Tunísia mos-
trou que era possível derrubar o 
regime e o Egito confirmou essa
tese. A queda de Kadafi é ques-
tão de dias e será emblemática
para que outros sigam esse ca-

minho", diz à ISTOÉ o cientista político
iraniano Meir Javedanfar.

Mais do que a língua, a religião ou o 
fato de estarem flutuando sobre as maio-
res reservas de petróleo do mundo, o 
que vem unindo os povos árabes neste
início de 2011 é a busca por melhores
condições de vida. Democracia nunca
foi um valor exatamente prezado nessa
região do mundo e na história recente
não há o mais remoto registro de gover-
nos pautados pela liberdade de expres-
são, seja ela de ordem pessoal, seja de
ordem política. O catalisador das revol-



tas foi muito mais a dissonância entre
uma situação econômica decadente e a 
ostentação exacerbada de pequenas
elites políticas ligadas aos ditadores.
Soma-se a isso a corrupção endêmica
que assola esses países aliada a uma
repressão feroz e descomensurada a 
qualquer tipo de oposição. Confronta-
dos com a escassez de trabalho em seus
próprios países e a constante elevação
dos preços dos alimentos, os árabes
simplesmente foram às ruas pedir uma
vida melhor. Tudo começou no dia 17 de
dezembro, quando o vendedor de rua
tunisiano Mohamed Bouazizi ateou fogo
em si mesmo depois que a polícia confis-
cou as frutas e vegetais que vendia nas
ruas de Túnis. A autoimolação de Bou-
azizi não teve, ao menos diretamente,
nenhum estofo ideológico. Foi apenas
um grito desesperado contra as dificul-
dades de se ter uma vida digna.

Bouazizi tornou-se um mártir e sím-

bolo do sofrimento dos milhões de
desempregados tunisianos. Rapidamente
a revolta ganhou corpo, facilitada pelas
novas tecnologias, reverberando pelas
emissoras de tevê e angariando cada vez
mais apoio entre outros grupos, como
sindicatos e intelectuais. Da Tunísia, os
gritos de liberdade se alastram com uma
rapidez impressionante pelos outros
países da região. Hoje, são famílias in-
teiras, com crianças a tiracolo, empu-
nhando bandeiras e gritando slogans
por melhores condições de trabalho e 
direitos sociais básicos. Foi assim no
Egito e está sendo assim na Líbia. Mo-
vimento semelhante no último século só
foi visto nas ex-repúblicas soviéticas na
década de 1990. "As sociedades árabes
estavam a ponto de explodir há anos.
Que a faísca tenha saltado na Tunísia e 
o fogo tenha se espalhado pelo Egito foi
uma coisa do acaso", afirma Paul Salem,
diretor do Centro Carnegie para o 

Oriente Médio, com sede em Beirute.
As dificuldades econômicas, as injus-

tiças sociais e a concentração de riqueza
não são os únicos fatores para justificar
um movimento tão sincronizado no
mundo árabe. Ao contrário de outras 
regiões do mundo controladas por dés-
potas e vivendo na iniquidade extrema,
o norte da África e o Oriente Médio
atingiram um grau de desenvolvimento

relativo após o início maciço
da exploração do petróleo, a 
partir da segunda metade
do século X X . Os bilhões de
dólares que permitiram que
Kadafi, por exemplo, tenha
participação acionária em
empresas como a Fiat e o 
jornal inglês "Financial T i -
mes" também foram usados
para construir uma infra-
estrutura aceitável, produzir





do uma sucessão geracional. No Egito,
Hosni Mubarak se preparava para
passar o poder ao filho Gamai, enquan-
to na Líbia os filhos de Kadafi travavam
uma disputa para suceder o pai. Mar-
rocos e Síria, que fizeram essa transição
em 1999 e 2000, respectivamente, pa-
recem ter agora mais margem de ma-
nobra para reagir às pressões populares.
Mas não estão livres de pressões. Po-
rém, isso não significa muita coisa.
"Nenhum país árabe está ao abrigo dos
movimentos de protesto, com suas
reivindicações. Na verdade, o povo se
sente lesado diante de poderes absolu-
tos e da falta de liberdades mínimas",
avalia Riad Wahwaji, do Instituto de
Análises Militares do Oriente Médio e 
do Golfo (Inegma).

Mas a derrubada desses regimes dita-
toriais por si só não resolve o problema.
0 vácuo deixado por líderes que estão há 
tanto tempo no poder não é fácil de ser
preenchido, já que a oposição também
está dispersa, isso quando ainda existe
depois de décadas de repressão. É gran-
de, aliás, a chance de que as elites asso-
ciadas aos antigos ditadores permane-
çam no controle do Estado, como é 
possível perceber nos processos de tran-
sição na Tunísia e no Egito. Para o 
analista egípcio, Amr Hamzawy, "a re-
núncia de ditadores como Mubarak e 
Ben A l i é apenas o 'primeiro passo' para
o sucesso da revolução, que deve ser
sucedido por uma reforma estrutural
que pavimente o caminho para a demo-
cracia". Uma coisa é certa: os árabes

estão se acostumando com algo novo, e 
ainda terão que aprender a conviver com
novas liberdades e lutar contra o veneno
das religiões.

Certo também é que os interesses
americanos e europeus em petróleo e 
gás permanecerão inalterados, dada a 
sua dependência, seja qual for o regime.
Mas o grau de imprevisibilidade agora
é altíssimo. Se as ditaduras atuais peca-
ram pela abertura dos mercados ao
capital e pela corrupção, não é difícil
imaginar que ideários nacionalistas
ressurjam com força. Uma unidade
regional, no entanto, dependerá do al-
cance da revolução e a ideia de um
pan-arabismo idealizado pelo anteces-
sor de Mubarak no Egito, Gamai Nas-
ser, não parece fazer a cabeça da nova
geração. "Acho que será mais uma
questão de encontrar um caminho
pragmático e equilibrado para lidar com



os interesses nacionais ao patrocinar
os interesses-chaves do mundo árabe",
avalia o tunisiano Said Kechida. Daí a 
preocupação no governo de Israel, que
teme o isolamento com a eventual vi-
tória de forças políticas muçulmanas
em futuras eleições. Tel-Aviv tinha no

governo de Hosni Mubarak seu grande
aliado na região. "A revolução no Egi-
to destrói a tranquilidade estratégica
de Israel no Oriente Médio", afirma
Itamar Eichner. No sentido inverso, o 
Irã de Ahmadinejad poderá se benefi-
ciar dessa nova conjuntura. "Os ex-
amigos dos Estados Unidos e de Israel
podem virar amigos do Irã, a menos
que o espírito revolucionário ponha
em xeque a república islâmica", diz o 
analista iraniano Meir Javedanfar.

Até agora as grandes potências oci-
dentais estão acompanhando de longe
os acontecimentos na região. Por mais
que os ditadores tentem fazer crer que
os levantes foram orquestrados por
forças externas, são poucos os indícios
de uma ação direta das agências de
inteligência dos Estados Unidos ou de
países europeus no fomento às revoltas.
Na verdade, a explosão popular no
norte da África e no Oriente Médio
parece ter pego de surpresa o mundo
ocidental. Só na sexta-feira 25, Estados
Unidos e União Europeia deram sinais
de que pretendiam abandonar a retó-
rica e partir para ações concretas na
tentativa de minimizar o banho de
sangue que vem manchando as ruas
das principais cidades líbias. Com boa
parte dos seus cidadãos já evacuados
do caos que toma conta do país, Esta-
dos Unidos e Inglaterra começaram a 
considerar a possibilidade de criar uma
zona de exclusão aérea na Líbia para
impedir novos ataques com aviões
militares contra cidadãos desarmados
e tentar conter a entrada de milhares



de mercenários de países vizinhos con-
tratados por Kadafi.

Assim como a condescendência ociden-
tal com os abusos de ditadores como
Kadafi foi longa demais, a demora por
ações concretas contra o massacre do
povo líbio parece também ter sido dema-
siada. Na tarde da sexta-feira a Líbia já
se encontrava praticamente em estado
de sangrenta guerra civil. Sem controle
de uma vasta porção oriental do país e 
perdendo espaço no oeste de Tripoli,
Kadafi parecia não mostrar nenhum
tipo de limite para manter o controle de
sua capital. Com mercenários trazidos
dos vizinhos Chad, Sudão e Níger, ins-
talou um regime de terror em Tripoli.
Quem saísse às ruas era morto pelos
milicianos leais ao ditador. Na sexta-
feira, logo após as orações, manifestantes
tentaram reunir-se na entrada das prin-
cipais mesquitas da cidade, mas foram

brutalmente atacados. O mesmo acon-
teceu nos dias anteriores em cidades
próximas à capital, quando novos ata-
ques aéreos foram registrados. Enquan-
to isso, parte das Forças Armadas se
juntou ao povo e começava a armar
populares para tentar tomar a capital no
fim de semana. Poucos duvidam que
Kadafi sucumbirá, mas dificilmente isso
ocorrerá sem a morte de milhares de

pessoas. Assim como o ditador se trans-
formou num símbolo da opressão dos
líderes árabes a seu povo, o banho de
sangue que marcará sua queda será
também um símbolo da reticência da
comunidade internacional em agir con-
tra déspotas que não se importam em
perpetrar crimes contra a humanidade
para manter a todo custo o poder.
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