


O PRESIDENTE EGIPCIO Hosni 
Mubarak, quando foi apeado do cargo, 
no dia 11 de fevereiro, preparava-se 
para vencer ou designar o vencedor da 
sétima eleição consecutiva desde que 
conquistou a sua primeira Presidência, 
em 1981. Seria vencer ou vencer: Nun-
ca teve menos do que 70% dos votos 
num pleito. 

Seu Partido Nacional Democrático 
(PND) tinha votações equivalentes, o 
que deu ao governo controle perma-
nente da Assembleia Nacional — casa 
legislativa única do país. 

Mubarak mudou repetidamente 
a legislação eleitoral, seja para banir 
partidos, especialmente os de orienta-
ção religiosa e o comunista, seja para 
dificultar o lançamento de candidatos 
pela oposição. Suas sucessivas reelei-
ções a presidente foram realizadas por 
força de plebiscitos e validaram-se a 
despeito de contínua contestação na 
Justiça. Além disso, foram antecedidas, 
usualmente, por prisões em massa de 
ativistas políticos de oposição, às vezes 
dezenas de milhares de uma só vez. 

A era Mubarak, no entanto, entrou 
em colapso abrupto. Em menos de 
três semanas de manifestações, virou 
história: o presidente renunciou e o 
país passou a ser governado por uma 
junta militar. 

O Egito esteve sob o domínio fran-
cês no império de Napoleão Bonaparte 
e foi um protetorado britânico até 
1914. Era um país estratégico sobre-
tudo pela importância comercial do 
Canal de Suez, passagem da Europa à 
Ásia e leste da África. Parte de sua atual 
estrutura política teve origem na luta 
anticolonialista, o partido Wafd e a Fra-
ternidade Muçulmana, por exemplo. O 
primeiro reunia profissionais liberais. A 
palavra wafd, em árabe, significa "de-

legação": o partido surgiu a partir de 
um episódio ocorrido em 1918, quando 
o advogado Sa'd Zaghlul chefiou uma 
delegação civil egípcia, separada da do 
governo, para participar da Conferên-
cia de Paris, no fim da Primeira Guerra 
Mundial. Internamente, o Wafd era 
perseguido pela administração britâ-
nica porque reivindicava governo au-
tônomo, Constituição própria, direitos 
civis e controle sobre o canal. 

Virou partido e teve 90% dos vo-
tos na primeira câmara de deputados 
egípcia, em 1924. Governou pouco 
tempo e ficou na oposição muitos anos 
porque os britânicos, antes de conceder 
a independência formal ao Egito em 
1936, transformaram o país em reino. 
Em 1922, entregaram o governo ao rei 
Fuad, herdeiro do clã Alwid, um dos 
mais antigos e tradicionais do país. 
O Canal de Suez era um empreendi-
mento comercial controlado por uma 
sociedade dominada por empresários 
britânicos e franceses. 

AS METAS DA FRATERNIDADE 
A Fraternidade Muçulmana surgiu em 
1928. A diferença em relação ao Wafd 
era que além da independência política 
e econômica também queria auto-
nomia cultural e religiosa. E não era 
um partido, mas uma entidade social, 
com muita influência na educação, nas 
artes e no pensamento árabe, em geral. 
Tinha relação ambígua com o governo 
monárquico. Ambos eram ligados a 
proprietários de terras e comerciantes 
tradicionais. De um lado, a Fraterni-
dade não aceitava nem a Constituição 
nem a assembleia de deputados defen-
didas pelo Wafd, que tinham inspiração 
republicana europeia. Por outro lado, e 
embora tenha crescido muito durante 
o reinado, a Fraternidade continuava 



insatisfeita com a dominação efetiva do 
Reino Unido sobre o Egito. A rigor, 
os britânicos controlaram o Egito 
até 1952, mantendo, nessa época, um 
exército estimado em 100 mil soldados 
na região de Suez. 

A Fraternidade gostava menos 
ainda dos hábitos ocidentais cultivados 
pela recém-instituída nobreza egípcia. 
A independência formal, de fato, 
acentuou as transformações culturais 
do país — sem, no entanto, eliminar as 
intromissões políticas diretas das po-
tências estrangeiras. No episódio mais 
marcante, em 1942, já no decorrer da 
Segunda Guerra Mundial, o embaixa-
dor britânico comandou o cerco do 
palácio do governo egípcio e trocou o 
ministério por um gabinete do Wafd. 

A DECADÊNCIA BRITÂNICA 
A política egípcia, nesse período, havia 
se tornado cada vez mais instável, em 
vista do desafio ao poder britânico re-
presentado pela ascensão dos EUA no 
cenário mundial. Esses acontecimentos 
foram relembrados, no ano passado, 
pelo lançamento de um livro sobre o 
papel da CIA, a agência de inteligência 
dos EUA, na derrubada do último rei 
egípcio, Faruk, com pesquisa realizada 
pelo historiador militar americano 
Geoffrey Wawro, da Universidade do 
Norte do Texas. 

Ele considera que o plano para 
desestabilizar Faruk, executado pelo 
agente Kermit Roosevelt (neto do ex-
presidente americano Theodore Roo-
sevelt), teria facilitado a emergência do 
mais importante líder do mundo árabe 
contemporâneo, o coronel Gamai Ab-
del Nasser. O livro se chama Quicksand: 
America's pursuit of power in the Middle 
East (Penguin Press, 2010), título que, 
em tradução literal, significaria "Areia 
movediça: a busca do poder pela Amé-
rica no Oriente Médio". 

A Segunda Guerra Mundial tinha 
enfraquecido bastante os grupos tradi-
cionais que dominavam a política nos 
países árabes, muitos dos quais, a partir 
do final do conflito, em 1945, tiveram 
que enfrentar revoltas lideradas por 
oficiais militares jovens e com ideias 
modernas. A Síria serviu de palco para 
uma das primeiras experiências desse 
tipo. E o Egito seguiu seus passos de 
perto. 

O núcleo dessa mudança política 
egípcia foi o Movimento dos Oficiais 

Livres, que se apoiava principalmente 
nas classes médias urbanas e em parte 
no empresariado. Sob a liderança de 
um coronel, Gamai Abdel Nasser, o 
movimento passou a discutir e a de-
fender, desde 1950, a necessidade de 
reformar o país de ponta a ponta para 
tentar eliminar suas desigualdades e sair 
do subdesenvolvimento. 

O Egito estava agitado. Um dos 
eventos que precipitaram a queda de 
Faruk foi uma greve de trabalhadores 
na área do Canal de Suez. A repressão 
policial e o bloqueio das manifestações 
por tanques britânicos multiplicaram 
o sentimento de revolta. O grupo de 
Nasser organizou uma marcha pelo 
Cairo, a capital, forçando a renúncia 
do rei. 

A Presidência desse novo Egito 
foi entregue ao general Muhammad 
Naguib, com Nasser como primeiro-
ministro. Suas primeiras medidas foram 
preparar uma reforma agrária e arti-
cular um processo de industrialização. 
Em 1956, Nasser nacionalizou o Canal 
de Suez, indenizando os acionistas 
franceses e britânicos. 

Mesmo assim, os ex-donos ten-
taram retomar o canal. Paraquedistas 

franceses e britânicos chegaram a ser 
jogados na área de Suez, mas a pressão 
dos soviéticos, dos americanos e da 
ONU impediu a consumação da ma-
nobra. Nessa mesma época, houve uma 
tentativa de nacionalização de mesma 
envergadura no Irã, por iniciativa do 
então primeiro-ministro Mohammad 
Mossadegh. Seu alvo foi a indústria do 
petróleo e as reservas exploradas pelo 
Reino Unido de maneira mais intensa 
desde o final da Segunda Guerra. Em 
1951, Mossadegh conseguiu aprovar o 
controle iraniano desses recursos no 
parlamento, com apoio decisivo do 
Tudeh, partido comunista, e de uma 
ala nacionalista dos xiitas. 

O COLONIALISMO AMERICANO 
Nesse caso, porém, a ousadia terminou 
mal: dois anos depois, no final de 1953, 
Mossadegh foi derrubado por um golpe 
articulado pelos serviços de inteligência 
britânico e americano. O coordenador 
da ação teria sido Kermit Roosevelt, de 
acordo com o livro Todos os homens do xá, 
do jornalista americano Stephen Kinzer 
(Bertrand Brasil, 2004). 

Nasser, em seguida, deu início à 
construção da hidrelétrica de Assuã, no 



rio Nilo. Como os EUA recusaram o fi-
nanciamento da obra, Nasser procurou 
a então União Soviética, que o ajudou. 
Foi também assim que ele modernizou 
as forças armadas do país. 

Nasser, já presidente, anunciou que 
seu país seria um regime socialista, mas 
distinto do soviético. O nasserismo 
buscava na união dos árabes a garantia 
de suas independências face às potên-
cias mundiais. Em 1958, Egito e Síria 
uniram-se na República Árabe Unida, 
desfeita em 1961. 

Mais tarde Nasser liderou o Mo-
vimento dos Não Alinhados, com o 
indiano Jawaharlal Nehru, o indonésio 
Sukarno e o iugoslavo Tito. "Todos 
esses", escreveu o historiador inglês 
Eric Hobsbawn, "eram ou se diziam 
socialistas à sua maneira". 

No livro Era dos extremos— o breve sé-
culo XX (Companhia das Letras, 1995), 
Hobsbawn explica que, ao mesmo tem-
po, os EUA estavam abandonando sua 
tradição anticolonial. Em lugar dessa 
postura, "buscavam visivelmente apoio 
entre os elementos mais conservadores 
do Terceiro Mundo: Iraque (antes da 
revolução de 1958), Turquia, Paquistão 
e o Irã do xá". 

Em decorrência das disputas entre 
EUA e União Soviética, o Oriente 
Médio passou de uma região estraté-
gica a um barril de pólvora, situação 
que perdura ainda hoje. O motivo, em 
grande parte, foi a criação de Israel, 
que se tornaria, em seguida, um dos 
três alicerces da política dos EUA na 
região, ao lado da Turquia e do Irã — 
neste caso, até 1979. 

A marcha que 
levou o corpo de 
Nasser ao túmulo 
reuniu mais de 5 
milhões de pessoas 

O novo Estado nasceu em maio de 
1948. Em julho, começou a primeira 
guerra entre Israel e seus vizinhos 
árabes. Houve, a seguir, mais três con-
flitos: em 1956, em 1967 e em 1973. Os 
israelenses saíram-se bem em todas as 
ocasiões e sua vitória de 1967 abalou 
muito a ideia da unidade árabe defen-

dida por Nasser. E também pode ter 
abalado as expectativas das sociedades 
árabes em relação aos ideais republica-
nos, que Nasser representava. 

A presença americana se tornava 
mais agressiva depois das guerras 
israelenses. No fim dos anos 1960, 
diversos países tentaram ampliar sua 
autonomia econômica e política. Na 
Síria, em 1966, ganhou força uma ala 
ultranacionalista do Partido Socialista 
Árabe, o Baath, que tinha ramificações 
em outros países da região. No Iraque, 
o Baath tinha chegado ao poder por 
meio de um golpe militar ocorrido 
em 1963, e, nove anos depois, o país 
nacionalizou o petróleo. 

JERUSALÉM TAMBÉM CHOROU 
Mas os tempos estavam mudando, 
e o Egito foi um dos protagonistas 
dessa nova realidade, depois da morte 
prematura de Nasser, em 1970, aos 52 
anos, vítima de um ataque cardíaco. A 
marcha que levou seu corpo ao túmulo 
reuniu mais de 5 milhões de pessoas. 
A despeito da separação estrita que ele 
havia imposto entre a religião e a admi-
nistração pública, contra a oposição da 
Fraternidade Muçulmana, a multidão 
entoava: "Alá é o único Deus, mas 
Nasser é o amado de Deus". Em Jeru-
salém, 75 mil pessoas saíram à rua para 
chorar, e, em Beirute, 12 pessoas teriam 
morrido na confusão das manifestações. 

Seu sucessor, Anwar Sadat, também 
saído do Exército, continuou a desafiar 
Israel, mas recuou após a derrota de 
1973, na tentativa de retomar a região 
do Sinai, ocupada por Israel em 1967. 
Procurou um acordo com os EUA e se 
comprometeu a reconhecer o Estado 
de Israel. Um tratado de paz entre 
Israel e Egito, chamado Acordo de 
Camp David, foi assinado em 1979. 
O acordo foi repudiado em massa 
pela comunidade árabe, exceto pela 
Jordânia. Os mais revoltados, grupos 
religiosos conservadores, perseguiram 
Sadat até o assassinarem, em 1981. 

Sadat foi fuzilado durante uma 
parada militar pelo tenente Khalid 
Islambouli, infiltrado nos quartéis por 
uma de duas organizações guerrilhei-
ras: a Jihad Islâmica ou a Al-Gama'a 
al-Islamiyya, considerada a maior do 
Egito atualmente. 

O assassinato assinala um aparente 
crescimento da identificação cultural e 
religiosa como argamassa da resis-



tência árabe face à influência política 
e econômica dos EUA e da Europa. O 
grande evento associado a essa linha 
foi a revolução de 1979, no Irã, país 
de língua persa - e não árabe - mas 
ligado aos seus vizinhos do Oriente 
Médio por laços culturais e religiosos. 

O novo regime iraniano, agregando, 
inicialmente, diversos grupos de fora 
do circuito religioso, como os liberais 
e os comunistas, fechou-se a partir de 
uma invasão do país pelo Iraque, ins-
tigada pelos EUA. Ao longo dos dez 
anos da guerra Irã-Iraque, os grupos 
religiosos perseguiram os defensores 
de ideias consideradas ocidentais e 
deram aos valores islâmicos o peso de 
norma constitucional. Também passa-
ram a "exportar" essa diretriz por meio 
de alianças com organizações afins 
especialmente no Iraque, no Líbano e 
na Palestina, onde a influência do Irã 
substituiu a exercida anteriormente 
pelo Egito de Nasser no confronto 
com Israel. 

A PAZ NO PAPEL 
Foi nesse ambiente que Hosni Mu-
barak pegou o bastão do poder, que 
Sadat, nos anos anteriores, já lhe havia 
passado em parte. Em 1975, Sadat 
dera-lhe o cargo de vice-presidente 
e diversas incumbências administra-
tivas: Mubarak presidia as reuniões 
do ministério e tinha o controle do 
serviço de segurança. A mudança de 
governo foi tranquila, mas Mubarak 
também herdou dificuldades. A paz 
com Israel, na prática, existia apenas 
no papel. A formação de um Estado 
palestino árabe, prevista no acordo de 
Camp David, claudicava. Além disso, 
em 1982, Israel invadiu o Líbano, e o 
Egito retirou seu embaixador em Tel 
Aviv. Internamente, cresciam a dívida 
externa e o desemprego. 

Mubarak, então, procurou apoio na 
Fraternidade Muçulmana. Emendou a 
Constituição, no início dos anos 1980, 
e incluiu mandamentos da Sharia, a 
lei islâmica. Em 1985, criou um mi-
nistério para as mesquitas. Mas nem a 
Fraternidade — face à proximidade de 
Mubarak com os EUA — nem o Wafd, 
em baixa desde o tempo de Nasser, 
ficaram satisfeitos e passaram a fazer 
oposição cerrada ao governo. 

Os dois grupos diversas vezes de-
safiaram Mubarak em aliança com os 
nasseristas e os dois partidos socialistas 

egípcios, o liberal e o trabalhista. Em 
1986, eclodiram revoltas populares 
em diversas partes do país. Uma delas 
foi particularmente difícil de reprimir 
porque envolvia 17 mil agentes de 
segurança de baixo escalão, que pro-
testavam contra cortes de direitos de 
previdência. Confronto que durou três 
dias e produziu 197 mortos. 

Também houve protesto de estu-
dantes em Asyut, centro industrial e 
de ativismo islâmico. No ano seguinte, 
o PND, de Mubarak, teve a votação 
mais baixa desde que assumiu o poder: 
obteve apenas 72% das cadeiras na 
Assembleia. 

O presidente procurou, como saída, 
aproximar-se mais de Israel e dos EUA. 
Depois de um acordo com o então 
primeiro-ministro israelense Shimon 
Peres, conseguiu recuperar áreas perdi-
das na guerra de 1973 e ainda não de-
volvidas. Fechou os escritórios egípcios 
da Organização para a Libertação da 
Palestina (OLP), que, em 1985, voltou 
a rejeitar as condições israelenses para a 
implantação do Estado palestino. Nessa 
época, o presidente americano, Ronald 
Reagan, iniciou uma série de ataques à 
Líbia, com o objetivo de matar o líder 
Muammar Khadafi, crítico da aproxi-
mação do Egito com os EUA. 

Quanto ao Egito de Mubarak, Rea-
gan deu-lhe tratamento de membro da 
Otan, aliança militar euro-americana: 
isenção de impostos na revenda de 
armas compradas dos EUA. Em 
contrapartida, Mubarak liderou a con-
denação árabe ao iraquiano Saddam 
Hussein quando este invadiu o Kuait, 
em 1991. O Egito chegou a mobilizar 
45 mil soldados para a guerra. 

Nos jornais da época, as notícias 
eram de que os militares egípcios 
eram pagos a preço de ouro. "A sorte 
estava do lado de Mubarak", escreveu 
o semanário britânico The Economist. 
"Quando os EUA estavam à caça de 
uma aliança militar para expulsar o Ira-
que do Kuait, ele aderiu sem hesitar". 
Depois da guerra, escreveu a revista, 
"sua recompensa foi que os EUA, 
Estados árabes do Golfo Pérsico e 
países europeus perdoaram cerca de 14 
bilhões de dólares em dívidas". 

Vieram, então, os anos 1990, um 
período de relativa prosperidade em 
termos de investimentos externos no 
Egito, estimulados pela privatização 
de diversos ativos estatais. Mubarak 
também havia remendado as relações 
com o mundo árabe, ou ao menos com 
a Jordânia, a Arábia Saudita e o Iraque. 
Mas reaproximou-se também da OLP, 



abrindo caminho para uma acomoda-
ção de sua militância na Palestina. 

No Egito, a militância islâmica 
continuava forte. Em 1995, foi preci-
so bombardeio aéreo para desentocar 
a Al-Gama'a al-Islamiyya dos seus 
esconderijos no sul do país. O grupo 
abandonou a luta por dois anos, depois 
algumas alas romperam com a direção 
e voltaram a realizar ações no final da 
década. 

Em retrospecto, Mubarak superou 
bem os obstáculos dos anos 1990. A 
oposição disputava espaço, mas não a 
mudança do regime. O Wafd, inclusive, 
passou a cobrar mais privatizações e 
mais abertura da economia para os 
capitais europeus e americanos. 

EFEITOS DO 11 DE SETEMBRO 
A Fraternidade Muçulmana opunha-se 
ao desmonte do serviço público asso-
ciado ao neoliberalismo, mas tinha se 
tornado mais moderada. Manteve os 
temas islâmicos na sua agenda política, 
mas abándonou o apelo à "guerra san-
ta" (jihad) contra as potências mundiais. 
Seus líderes deram diversas declarações 
aceitando a separação entre poder reli-
gioso e político. 

É uma concessão importante, 
tendo em vista que a Fraternidade 
não pode defender suas propostas 
abertamente porque, no Egito, a lei 
proíbe partidos religiosos. Seus candi-
datos concorriam por outros partidos 
ou como independentes — quando o 
regime admitia independentes. Em 
suma, não havia, até recentemente, 
sinal visível de contestação essencial 
ao regime de Mubarak. Nas últimas 
duas décadas, até janeiro deste ano, a 
palavra "ditador" não fazia parte do 
glossário político egípcio ou interna-
cional, exceto entre grupos menores, 
politicamente marginalizados. 

Pode-se dizer que os problemas de 
Mubarak se agravaram a partir da crise 
americana dos anos 2000-2001. Primei-
ro estoura a crise da chamada "nova 
economia" com a quebra de empresas 
como a Worldcom, a Enron. Logo no 
início de seu governo George W. Bush, 
cuja eleição tinha sido muito contestada, 
resolveu enfrentar a crise econômica e 
financeira tomando como pretexto os 
atentados do 11 de Setembro cometi-
dos por terroristas islâmicos com duas 
guerras, a do Afeganistão e a do Iraque. 
Mubarak associou a persistência das 

guerrilhas islâmicas ao agravamento da 
interferência americana na região. Em 
2003, por exemplo, ele reagiu à invasão 
americana no Iraque. "Terá consequên-
cias horríveis", disse, à época, à rede de 
televisão americana CNN. Acrescentou 
que ela iria "provocar o surgimento 
de cem Bin Ladens", em referência a 
Osama bin Laden, líder do atentado 
que matou 3 mil pessoas em Nova York. 

A crise econômica trouxe a dívida e 
o desemprego de volta à cena política 
e social do Egito, e uma das principais 
mudanças do regime, na última déca-
da, foi promover uma nova rodada 
de privatizações. Em julho de 2004, 
o primeiro-ministro Atef Ebeid não 
conseguiu aprovar o plano do governo 
na Assembleia Nacional e renunciou. 
Mubarak trocou-o pelo engenheiro 
eletrônico Ahmed Nazif. 

Trabalhando em parceria com o 
filho de Mubarak, Gamai - cotado 
para suceder o pai, então com 77 anos 
—, Nazif concentrou-se no sistema 
bancário, agora quase todo privado. 
Vendeu diversas outras empresas esta-
tais e criou novas isenções de imposto 
para o comércio externo. Nas despesas, 
cortou subsídios aos bens de primei-
ra necessidade, de acordo com um 
estudo do economista Lahcen Achy, 

do Instituto Carnegie para o Oriente 
Médio, publicado no final de dezembro 
passado. A despeito da austeridade, 
observa o autor, a dívida egípcia, em 
2010, ainda representava 70% do PIB. 
"Em comparação, os subsídios para 
combustíveis e comida representam 
apenas 8%", diz Achy. 

O crescimento maior do PIB pode 
ter ocasionado um efeito político po-
sitivo. A oposição estava em alta, na 
época. Na eleição legislativa de 2005, 
a Fraternidade Muçulmana teve quase 
20% dos votos, e o Wafd, quase 8%. 
Não é pouco, já que o PND, sozinho, 
saiu muitas vezes das urnas com 90% 
dos votos. 

A SAÍDA DAS PRIVATIZAÇÕES 
O problema, como indica o estudo 
citado, é que o crescimento não fez 
as dificuldades econômicas desapare-
cerem. Tanto que, neste ano, muitos 
analistas internacionais atribuíram a 
revolta egípcia aos efeitos negativos 
do neoliberalismo, especialmente o 
desemprego, acumulados durante duas 
décadas. 

Achy dá uma ideia desses efeitos no 
Egito ao afirmar que "pelo menos 50% 
dos homens e 90% das mulheres", após 
terminarem os estudos universitários, 

Text Box
Fonte: Retrato do Brasil, São Paulo, n. 44, p. 12-19, mar. 2011. 




