
NO QUE VAI desembocar a onda de 
protestos no Oriente Médio? Do extremo 
oeste do norte africano, no Marrocos, 
até o Irã, já no limite com a Ásia central, 
milhares de pessoas saíram às ruas para 
protestar contra os governos. Generi-
camente, a grande mídia conservadora 
identificou o que seria o grande problema: 
todos os governantes dos países envol-
vidos seriam ditadores, a começar por 
Zine El Abidine Ben Ali e Osni Mubarak, 
presidentes depostos, respectivamente, 
da Tunísia e do Egito. E viu no amplo uso 
da internet e de suas "mídias sociais" na 
convocação das manifestações mais um 
sinal de que, contra os regimes ditatoriais, 
o remédio é a democracia. Especificamen-
te a democracia de tipo americano, a mais 
liberal de todas, com eleições livres e am-
pla liberdade partidária e de expressão. 

É claro que alguns fatos da conjuntura 
do Oriente Médio não se encaixam nessa 
formulação. Não se destacam, suficiente-
mente, por exemplo, os papéis de Arábia 
Saudita, Israel e Bahrein que, não por 
acaso, são três dos países da região com 

ligações mais estreitas com os EUA. No 
primeiro caso trata-se de um reino feudal 
em pleno século XXI. No segundo, de um 
Estado não democrático, assumidamente 
judaico, que ocupa ilegalmente há mais de 
40 anos um território que foi destinado 
pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) aos árabes palestinos. No caso do 
Bahrein, a pequena ilha com menos de 
800 mil habitantes, com um regime do 
tipo saudita, cuja família real se distingue 
por suas extravagâncias, trata-se pratica-
mente de uma base militar americana. O 
país hospeda a 5a Frota americana, com 
dois porta-aviões, base do poder naval dos 
EUA na região do Golfo Pérsico. Todos es-
ses três países são raramente lembrados 
como problemas democráticos. 

Uma solução genérica para os pro-
blemas do Oriente Médio, que não leve 
em conta o desenvolvimento social e 
econômico de cada país, nem o sistema 
mais amplo que conformou a consoli-
dação de todos eles - a descolonização 
ocorrida após a Segunda Guerra Mundial 
e o surgimento dos EUA como a principal 

potência imperialista do Ocidente - não 
parece praticável na região. 

Examinemos o caso do Egito. A queda 
do presidente Mubarak no mês passado, 
após 18 dias de manifestações de grande 
envergadura nas principais cidades do 
país (acima, manifestantes na praça Tahrir 
comemoram a queda de Mubarak), levou 
ao poder o Conselho Militar Supremo, 
comandado pelo ministro da Defesa, 
Mohamed Hussein Tantawi, e integrado 
pelos comandantes das três forças (Exér-
cito, Marinha e Aeronáutica). No entanto, 
deixou muitas dúvidas no ar. Apesar de os 
militares terem prometido manter-se no 
poder por tempo limitado, organizar elei-
ções e reformar a Constituição, o significa-
do maior de sua presença no poder levou, 
por exemplo, a que Mohamed El Baradei, 
prêmio Nobel da Paz e figura proeminente 
na política egípcia, manifestasse dúvidas 
se eles representam ou não uma espécia 
de continuidade do mubarakismo, mesmo 
sem Mubarak. Em suma: o regime egípcio 
comandado por 30 anos pelo homem 
recentemente deposto mudou ou não? 



Tudo indica que, no essencial, não. 
Até porque, Mubarak, ex-comandante 
da Força Aérea, tinha nos militares um 
dos pilares mais robustos sobre os quais 
se assentava seu poder. Outro era, sem 
dúvida, o apoio dos EUA. Se Mubarak caiu, 
esses pilares continuam de pé: a questão 
é quem será assentado sobre eles. A in-
fluência americana no Oriente Médio é, 
ao mesmo tempo, disseminada e muito 
contestada. Os EUA apoiam regimes 
como o do Egito, o da Arábia Saudita, o 
da Jordânia e o de Israel. E mantêm rela-
ções mais ou menos inamistosas com os 
da Síria, da Líbia - no passado recente, a 
aviação americana bombardeou Trípoli, 
a capital libia, para tentar assassinar o 
líder Muammar al-Khadafi - e, principal-
mente, do Irã. 

LIGAÇÃO MILITAR 
No caso específico do Egito, esses laços 
são fortalecidas pelo relacionamento 
entre as Forças Armadas dos dois países, 
já que os militares egípcios, há um bom 
tempo, recebem regularmente como aju-
da militar americana mais de 1 bilhão de 
dólares ao ano. E realizam regularmente 
manobras conjuntas com os americanos. 

Uma questão central na discussão 
do futuro do Egito é a Fraternidade Mu-
çulmana, entidade que tem mais de 80 
anos de existência e grande influência 
sobre a população. A Fraternidade não 
atua diretamente na política desde os 
anos 1950, quando foi banida dessa forma 
de atuação pelo regime comandado por 
Gamai Abdel Nasser. 

Embora tenha se colocado ao lado de 
Nasser quanto ao processo de descoloni-
zação que ele iniciou, a Fraternidade não 
concordou com as formas republicanas 
do novo regime, que buscava separar a 
Igreja do Estado, enquanto a entidade 
defendia a adoção das regras da religião 
islâmica como leis a serem obedecidas 
no Egito. 

Hoje, a Fraternidade parece ter se 
tornado mais flexível quanto a esse aspec-
to, embora mantenha, em linhas gerais, 
o tom nacionalista. Seu poder atual é 
bastante considerável e a organização 
se ramifica amplamente por toda a socie-
dade egípcia, por meio de atividades cul-
turais, religiosas e de assistência social. 
Em 2005, chegou a eleger perto de 20% 
dos parlamentares, que concorreram 
como independentes ou por legendas de 
partidos oposicionistas. A Fraternidade já 
anunciou que vai fundar seu próprio par-

tido, que seus porta-vozes garantem não 
terá um caráter estritamente religioso. 

Com o Partido Nacional Democrático 
(PND), de Mubarak, desmoralizado, e 
os demais partidos, de oposição, muito 
frágeis, a conclusão de muitos analistas 
é que, caso se realizem eleições nos pró-
ximos meses, a Fraternidade sairá muito 
fortalecida. E dado seu caráter conserva-
dor e religioso, ela poderá instaurar no 
Egito um regime que se aproxima do do 
Irã em muitos aspectos. 

Tal avaliação parece exagerada, no 
entanto. Não há no Egito a força histórica 
que os aiatolás representaram no Irã. 
Além disso, como escreveu o intelectual 
progressista Tarig Ali, a ala atualmente 
dominante na Fraternidade é formada 
por dirigentes jovens que se espelham 

no tipo de regime islamista implantado na 
Turquia, diferente do do Irã e amplamente 
aceito no Ocidente - a Turquia, não custa 
lembrar, faz parte da Otan e pleiteia uma 
vaga na União Europeia. 

Certamente o que um Egito com a Fra-
ternidade forte teria em comum com o Irã 
seria, provavelmente em menor escala, 
a oposição ao papel desempenhado por 
EUA e Israel na política externa egípcia. 

Além disso, do ponto de vista dos 
EUA, apoiar a "infiltração" de entidades 
de cunho religioso na política não é no-
vidade. A própria Fraternidade recebeu 
apoio dos EUA em 1953, quando seu 
dirigentes Said Ramadan foi recebido, 
em Washington, pelo presidente Dwight 
Eisenhower. O objetivo último, na oca-
sião, segundo artigo publicado no site da 

revista The New York Review of Books, 
foi "promover uma agenda anticomunista 
nos países que recentemente haviam se 
tornado independentes, muitos dos quais 
com maioria muçulmana". 

Pode ser citado ainda o exemplo do 
encontro realizado no Vaticano, em 1982, 
entre o papa João Paulo Il e o presidente 
Ronald Reagan, durante o qual definiram 
o apoio à oposição ao regime comunista 
da Polônia, concentrado no sindicato 
Solidariedade. 

ABSOLUTISMO SAUDITA 
Quanto às restrições democráticas que 
eventualmente a Fraternidade poderia 
impor na política interna, muitos dos que 
se preocupam com isso se esquecem de 
olhar para a Arábia Saudita, onde vigora 
um regime monárquico absolutista. Lá 
não há eleições e as questões de natureza 
política, social e econômica são definidas 
num círculo fechado de príncipes - todos 
descendentes do primeiro rei saudita, 
Abdel Aziz bin Saud - apoiados por um 
conselho de religiosos. 

Apesar de esse regime político poder 
ser considerado uma aberração nos dias 
de hoje, isso não impediu, por exemplo, 
que em fevereiro do ano passado, numa 
visita a Riad, a capital do país, a secretária 
de Estado dos EUA, Hillary Clinton, decla-
rasse que o Irã estava se transformando 
numa ditadura militar. Justamente o Irã, 
uma república - islâmica, é verdade - que 
realiza eleições regularmente há décadas, 
tanto para presidente quanto para o 
Parlamento. E que, comparado à Arábia 
Saudita, como escreveu Vladimir Safatle 
no diário Folha de S.Paulo, é como uma 
"democracia escandinava". 

Outro aspecto interessante da decla-
ração de Hillary é que ela se referiu tam-
bém à possibilidade de o Irã desenvolver 
armas nucleares. Como é usual na política 
externa americana há algum tempo, ela 
"esqueceu" de mencionar que Israel é a 
única potência nuclear do Oriente Médio 
e uma das principais do mundo. 

Usar os EUA como modelo de de-
mocracia sempre carrega o risco de 
confundir os interesses americanos com 
os dos demais povos. É verdade que, no 
passado, os EUA se transformaram num 
exemplo de liberdade para o mundo todo: 
a revolução que libertou as 13 colônias 
da América do Norte do jugo britânico 
no século XVIII inspirou revolucionários 
por várias partes do globo. Mesmo esse 
"modelo" democrático deve ser visto • 



com ressalvas, no entanto. Ele não re-
conhecia para os índios e os escravos 
africanos, que formavam boa parte dos 
habitantes do recém-fundado país, os di-
reitos humanos fundamentais que seriam 
estabelecidos pela Revolução Francesa, 
do final do século. Consequentemente, os 
direitos políticos também eram limitados. 
As mulheres também não tinham direito 
de voto. Indubitavelmente, o regime ame-
ricano foi, no seu nascimento, uma demo-
cracia voltada para os brancos adultos do 
sexo masculino de origem europeia. 

Poder-se-ia dizer que, dada a época 
em que ocorreu, o novo regime estaria de 
acordo com seu tempo. Afinal, matar ín-
dios e escravizar negros era comum. Mas, 
pelo menos em relação a esses últimos, 
há uma contestação importante. Décadas 
após a revolução americana, no início do 
século XIX, explodiu no Caribe outra revo-
lução, comandada não por descendentes 
de europeus brancos, como eram os Pais 
da Pátria americanos, mas por negros. Foi 
a revolta que resultou na independência 
do Haiti em 1804, com a instauração da 
república e o fim da escravidão. 

"DÉSPOTA" ABOLICIONISTA 
Os americanos não a reconheceram, no 
entanto. O presidente Thomas Jefferson 
chegou a tramar com representantes da 
França da época de Napoleão Bonaparte 
a ajuda dos EUA para a retomada da ex-
colônia e a reintrodução da escravidão. A 
abolição, naquele momento, era um mau 
exemplo para a república americana, cuja 
economia na parte sul do país dependia 
essencialmente do trabalho escravo. 

A contradição entre o liberalismo 
e a escravidão foi notada por ninguém 
menos que Adam Smith, um dos grandes 
economistas políticos da época do surgi-
mento do capitalismo industrial. Falando 
sobre a escravidão, ele avaliou que sua 
abolição nos países com regimes liberais 
seria mais difícil do que num país onde 
predominasse o despotismo, porque, nos 
regimes liberais, o Parlamento, que exer-
cia grande influência, era dominado pelos 
proprietários de escravos, que não iriam 
decidir contra seus próprios interesses. 

De certa forma, como diz Domenico 
Losurdo em Contra-história do liberalis-
mo (Ideias&Letras, 2006), no caso dos 
EUA foi preciso que um "déspota" - pelo 
menos na avaliação de seus adversários 
- libertasse os escravos. O presidente 
Abraham Lincoln utilizou-se de vários 
instrumentos típicos de uma "ditadura 

militar" - como o estabelecimento de go-
vernos locais comandados por oficiais, de 
tribunais militares e de manipulações da 
concessão de habeas corpus para manter 
na prisão seus adversários - na condução 
da guerra civil entre estados do norte e 
sul dos EUA. Esta, afinal, vencida pelos 
nortistas, levou à abolição da escravatu-
ra. No momento seguinte, abriu caminho 
para a expansão territorial do país para o 
oeste, sem escravidão - o que, saliente-
se, conduziu ao extermínio final das tribos 
indígenas que restavam na região. 

Mesmo com o fim da escravidão, a 
vida dos negros americanos continuou 
extremamente difícil. No sul, até pelo 
menos o fim da primeira metade do século 
passado, eram tolerados linchamentos de 
negros - transformados em espetáculos 

cracia liberal americana apresenta pro-
blemas graves. Veja-se o caso da eleição 
presidencial, a que define a cada quatro 
anos quem será a pessoa a ocupar o cargo 
mais poderoso do planeta. Eleição direta 
é um ponto freqüentemente agitado 
quando se fala de democracia ampla. Ora, 
a eleição presidencial nos EUA é indireta. 
E, na forma como é realizada, pode até 
mesmo colocar no poder alguém que 
não tenha recebido o apoio da maioria 
dos votantes. 

Outro aspecto que restringe a demo-
cracia americana é o peso do dinheiro -
arrecadado principalmente das grandes 
corporações - nas eleições. Embora 
exista ampla liberdade de organização 
partidária e de expressão, a verdade é 
que a influência do dinheiro produz há 
muitas décadas um rodízio entre dois 
grandes partidos políticos - o Democrata 
e o Republicano - que, a rigor, são como 
duas faces da mesma moeda. Embora 
tenham diferenças na condução da polí-
tica interna, ambos manobram a política 
externa do país de forma sem diferenças 
maiores que as de estilo: seja democrata 
ou republicano quem esteja no poder, são 
os interesses imperiais dos EUA - que 
incluem, é claro, os das multinacionais 
americanas - os que prevalecem. 

O comentarista britânico Martin Wolff, 
escrevendo recentemente a respeito da 
situação do Egito, definiu a democracia 
como "na prática, uma guerra civil doma-
da"- com o que - parece reconhecer que 
a política é, em última instância, a disputa 
do poder estatal para a defesa de interes-
ses de grupos, extratos ou classes sociais. 
E que a democracia é um método pacífico 
de procurar soluções para as divergên-
cias. Disse também que "a estabilidade 
da democracia caminha de mãos dadas 
com o avanço econômico". Com isso pa-
rece dizer que nos países pauperizados 
como o Egito e muitos de seus vizinhos a 
disputa é bem mais renhida e o método 
democrático pode não funcionar como 
forma de solução de conflitos. 

O principal mérito da posição de Wolff 
é o de estabelecer que os regimes demo-
cráticos não pairam acima da vida terre-
na. De certa forma, ele reconhece que o 
estabelecimento de direitos democráticos 
formais - como pregam correntes liberais 

sem a satisfação de condições sociais e 
econômicas, têm vida curta. Isso se revela 
na revolta popular no Egito, que parece 
ter como uma de suas bases fundamen-
tais a insatisfação de amplos setores da 



juventude que, com bom nível de escola-
ridade, encontram grandes dificuldades 
de obter emprego. É essa frustração, 
associada com a indignação provocada 
pelas manobras eleitorais, a corrupção, a 
brutalidade policial e a falta de liberdade 
impostos pelo regime que produziram as 
gigantescas manifestações. 

É razoável avaliar, portanto, que a 
democratização do país, embora neces-
sária, seja insuficiente para dar conta da 
situação. Será preciso adotar medidas 
para mudar a economia, que necessa-
riamente mexerão com interesses esta-
belecidos. Até que ponto os mecanismos 
democráticos formais vão dar conta da 
solução desses conflitos? 

As dificuldades econômicas do Egito 
e da maior parte dos países vizinhos 
também não caíram dos céus. Parte 
deles, à medida que deixaram de ser 
colônias, ligaram-se à antiga URSS. 
À medida que o regime soviético foi 
entrando em colapso, muitos passaram 
para a órbita dos EUA, como foi o caso 
do Egito. E, à medida que a economia 
mundial foi se alterando, inclusive com 
o surgimento da China como grande 
expoente, esses regimes passaram por 
alterações que, no entanto, ficaram 

distantes de atingirem a profundidade 
necessária. 

Se é necessário ser mais cauteloso nas 
avaliações feitas sobre as manifestações 
de rua no Oriente Médio, isso deve ser 
aplicado também a um aspecto banal que 
parece supervalorizado: o do papel da in-
ternet e de instrumentos de comunicação 
como Twitter e Facebook. Há claros sinais 
de que os organizadores dos protestos -
principalmente os mais jovens - se valeram 
amplamente desses recursos para mobili-
zar a população. Isso é uma coisa. A outra 
é atribuir à internet e seus instrumentos 
uma espécie de poder mágico, que, por si 
só, teria produzido a revolta. 

AL JAZEERA, NÃO FACEBOOK 
Um exame de fatos básicos mostra como 
essa ideia é falsa. Antes da manifesta-
ção de 25 de janeiro na praça Tharir, 
a principal do Cairo, capital egípcia, re-
presentantes das diversas organizações 
envolvidas no ato reuniram-se num edi-
fício no centro da cidade para combinar 
o que fazer. Quer dizer: usaram o bom e 
velho método de conversar cara a cara. 
A partir desse ponto básico, as organi-
zações passaram utilizar a internet para 
mobilizar as massas. 

Mas é claro que as pessoas compa-
receram à praça Tharir não porque o 
método utilizado para convocá-las tenha 
sido eletrônico. Elas foram lá porque 
havia fortes motivos para isso, que não 
dependeram da forma da convocação, 
se boca a boca, ao pé do ouvido, por 
carta ou pela internet. Além disso, o que 
deu significado às manifestações foi a 
presença física massiva da população 
nos eventos. Se todos tivessem ficado em 
casa e simplesmente apoiado listas anti-
Mubarak divulgadas eletronicamente, 
o ex-presidente ainda estaria no poder. 

Nesse sentido, é importante chamar a 
atenção para o fato de que a supervalori-
zação da forma eletrônica de mobilização 
escondeu o trabalho realizado, também 
por meio eletrônico, pelo jornalismo da 
rede de TV Al Jazeera que, como lembrou 
Vinícius Torres Freire, colunista da Folha, 
conta com repórteres que, por serem 
árabes, e conhecerem o ambiente social e 
político do Oriente Médio, obtém informa-
ções de qualidade diferenciadas em rela-
ção às emissoras americanas e europeias. 
Em suma, diz ele, a Al Jazeera divulga o 
ponto de vista dos árabes de uma forma 
como os outros não fazem. Isso também 
é democracia, sem dúvida. 

Text Box
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