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FUTURO DA PRIMAVERA ÁRABE

Entre a sharia e a democracia
Vitória de islamistas na Tunísia desafia papel da religião em governos que emergem no Norte da África

Graça Magalhães-Ruether
internacio@oglobo.com.br
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B erço da chamada Primavera Árabe, a
Tunísia vê o partido islamista moderado
Ennahda caminhar a passos largos ru-
mo ao poder. Segundo dados prelimina-

res da Comissão Eleitoral Independente (ISIE), o
Ennahda (renascença, em árabe) lidera os resul-
tados da eleição de domingo com cerca de 42%
das 217 cadeiras em jogo na nova Assembleia
Constituinte. Mas, para milhões de pessoas no
Norte da África que se espelham no modelo oci-
dental de democracia, a chance de que uma in-
terseção entre Estado e religião traga retroces-
sos é motivo de desconfiança e temor. Na Líbia,
o Conselho Nacional de Transição (CNT) já in-
formou que a sharia (lei islâmica) será a fonte de
inspiração legal do novo governo e, no Egito, a
Irmandade Muçulmana desponta como força de
peso no cenário pós-Hosni Mubarak. A democra-
cia almejada nos três países dá, finalmente, uma
voz legítima a partidos islamistas — mas levanta
dúvidas sobre que tipo de papel a religião terá
nos governos. E nas vidas dos cidadãos.

Na Tunísia, o partido secular Congresso para
República — segundo mais votado, devendo ob-
ter pelo menos dez cadeiras — e o Ettakatol já
anunciaram disposição para juntar-se aos isla-
mistas e formar uma coalizão nacional. Equilibra-
da, para acalmar quem teme uma avalanche re-
ligiosa sobre o país, conhecido pelo secularismo.
O Partido Democrata Progressivo (PDP) surpre-
endeu e decidiu não colaborar com o Ennahda.

Ainda que a vitória do Islã nas urnas seja vista
como uma derrota para o jihadismo de grupos
como a al-Qaeda — e que novas lideranças ga-
rantam ter como inspiração o modelo islâmico
moderado do partido AKP, do premier turco, Re-
cep Tayyip Erdogan — a sombra de teocracias
assusta quem sonha com liberdade e democra-
cia ocidentais. Para o cientista político tunisiano
Hammadi el-Aouni, da Universidade Livre de
Berlim, o disfarce de “Islã moderado” do Ennah-
da, pode ser uma jogada política.

— Há risco de se sair de uma ditadura para
entrar em outra, a islâmica — adverte el-Aouni.
— Houve compra de votos, oferecimento de pre-
sentes. Até partes de cordeiros abatidos foram
distribuídas nos bairros de classe baixa da Tu-
nísia antes do Eid el-Adha, a festa do sacrifício,
daqui a 20 dias. A revolução traiu seus filhos.

Na Líbia, o anúncio de que a sharia seria a ba-
se da legislação causou controvérsia. O presi-
dente do CNT, Mustafa Abdel Jalil, apressou-se
em negar que o país vá se transformar num re-
gime radical. O mesmo alegou o líder tunisiano
do Ennahda, Rashid Ghannouchi, que embora
suspeito de receber recursos da Arábia Saudita,
é considerado quase um herege pela monarquia
al-Saud em Riad — tendo, inclusive, sido banido
do país por sua visão “moderada demais”.

Uma rápida análise do Oriente Médio mostra
que diversos países têm no Islã a religião oficial
e na sharia, a base da lei — mas com códigos
civis e penais baseados nos modelos europeus.
No Iêmen, a jurisdição islâmica é definida como
a fonte de toda legislação. Em Omã, a base, e
em países como Síria, Kuwait e Bahrein, a prin-
cipal fonte de legislação. Somente a Arábia Sau-
dita conta unicamente com a lei islâmica. A
Constituição tunisiana, por exemplo, declara o
Islã como religião oficial, mas não menciona a
sharia no sistema jurídico.

Lei islâmica, a fonte
principal da Constituição
● Mathias Rohe, diretor do Centro de Estudos do
Islã na Europa, tenta conter o alarmismo e lem-
bra que a própria lei líbia da era Kadafi tinha ele-
mentos da sharia, como o direito à poligamia.
Caso o país adote uma legislação rigorosamente
baseada nos códigos islâmicos, os homens te-
rão, por exemplo, o direito de casar de novo sem
a permissão da primeira esposa.

— A opressão das mulheres poderia au-
mentar — observa Rohe.

O desafio dos islamistas é integrar a sharia —
e toda sua diversidade de interpretações — à de-
mocracia. No Egito, outro país prestes a ir às ur-
nas, a Constituição determina o Islã como reli-
gião e, numa denominação dura, vai ainda mais
além: considera-o a principal fonte das leis. Mes-
mo a Irmandade Muçulmana, hoje a mais orga-
nizada facção política do país, descarta a implan-
tação da lei islâmica, defendida por pequenos,
embora crescentes, grupos salafistas que pode-
riam obter até 10% dos votos.

— A sharia integral, com mãos decepadas
para punir roubo ou apedrejamento por adul-
tério, existe hoje na Arábia Saudita, no Afega-
nistão e no Irã. Uma legislação totalmente ba-
seada nela é incompatível com a democracia
— explica o cientista político egípcio Hamed
Abdel-Samad, autor do livro “Guerra ou Paz”,
sobre o movimento de libertação do mundo
árabe. — Os países em democratização preci-
sam de um Plano Marshall, como a Alemanha
teve após a Segunda Guerra, para que não se
tornem vítimas de extremistas islâmicos. ■
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● PARIS. O empresário Nabil Ka-
roui, dono da TV Nessma, teve re-
centemente uma demonstração da
nova Tunísia que começa a emer-
gir nove meses depois da queda
do ditador Ben Ali. A casa onde
ele, sua mulher (uma executiva da
Microsoft) e os dois filhos vivem
em Túnis foi destruída por islamis-
tas furiosos, que jogaram até co-
quetel molotov. Motivo? A TV de
Nabil transmitiu “Persépolis”, o premiado filme
franco-iraniano de Marjane Satrapi que critica
abertamente o regime dos aiatolás no Irã, levan-
tando o debate sobre o uso da religião para fins
políticos. Os islamistas radicais não gostaram.

Ontem, quando a Tunísia celebrava a vitó-
ria esmagadora de um partido islamista — o
Ennahda — nas primeiras eleições livres do
país, Nabil, que hoje só anda sob a proteção
de seguranças, disse ao GLOBO, por telefo-
ne, que estava “em choque”:

— Falavam que os islamistas teriam 30%,
mas agora podem chegar a ser maioria. Va-
mos ver como vão reagir em relação a nós!

Para completar, as 14 pessoas flagradas
destruindo sua casa e que tentaram também
estuprar a cozinheira, tiveram a prisão rela-
xada na sexta-feira, segundo ele:

— Eu já vinha sendo ameaçado, mas o Mi-

nistério do Interior disse que ia
me proteger. Veja o resultado.

A Tunísia que o mundo co-
nheceu, disse Nabil, só era laica
porque uma elite que nunca foi
testada nas urnas assim decidi-
ra. Com o poder nas mãos de
conservadores, legitimado pelo
voto, ele espera mais censura.

O Ennahda sai da eleição co-
mo a maior força política na no-
va assembleia de 217 membros
que vai redigir a futura Consti-
tuição e escolher um governo
interino. Nabil prefere acreditar

que este avanço é momentâneo:
— As eleições são o retrato de uma socie-

dade num dado momento. O que é válido hoje
pode não ser válido em um ano.
Será uma tendência pesada que
vai durar mais de um ano? —
pergunta, em relação à Tunísia.

O resultado também é uma
dura realidade para Emna Ben
Jemaa. Como vários blogueiros,
ela conquistou um espaço dei-
xado pela mídia tradicional, que
se aliara à ditadura. Emna, que
chegou a ser detida e interroga-
da ano passado, vê com cons-
ternação a escalada dos islamis-
tas no país. Mas diz que isso faz
parte do jogo democrático:

— Não posso esconder a mi-

nha inquietação... mas é a democracia. Os
tunisianos votaram em massa. Tenho que
respeitar a escolha dos tunisianos. Mas va-
mos ser vigilantes — disse.

Emna está tão decidida a inverter a tendên-
cia conservadora que pediu um ano sabático
na Universidade Times, de Túnis, onde traba-
lha como professora-assistente de marketing.

Nabil e a blogueira veem três explicações pa-
ra o enorme sucesso do Ennahda. Os islamistas
fizeram oposição à ditadura por 20 anos, tive-
ram vários militantes presos e se organizaram.
Os novos partidos — havia mais de cem na lis-
ta eleitoral — mal eram conhecidos. Segundo
Emna, a maioria passou boa parte do tempo
criticando o Ennahda, em vez de fazer campa-
nha. Além disso, o Ennahda compreendeu ra-
pidamente o caminho promissor do populis-

mo, segundo Nabil: mergulhou
nas preocupações sociais do po-
vo. Além disso, tem dinheiro.

Emna acusa a mídia e os par-
tidos seculares por outra grave
falha: foram tão incompetentes
no debate sobre religião, que
muita gente começou a ver a lai-
cidade como uma ameaça à sua
fé. Mas o primeiro responsável
por tudo isso, segundo ela, foi
Ben Ali, que não educou o povo:

— Pessoas sem cultura vota-
ram no Ennahda, achando que o
partido vai proteger sua religião
— afirmou a blogueira.NABIL: casa atacada

EMNA: jogo democrático
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Seculares temem rumos do país
Dono de TV sofreu represália ao exibir ‘Persépolis’ e blogueira diz que partidos não discutiram religião

ELEITORAS TUNISIANAS do Ennahda comemoram o bom desempenho nas urnas: debate agora é sobre o tamanho da influência islâmica no governo

Zohra Bensemra/ Reuters

À sombra do Alcorão
● Com o avanço dos islamistas
no rastro da Primavera Árabe,
muitos dos que lutaram para
derrubar as ditaduras e substi-
tuí-las por regimes abertos e de-
mocráticos temem que esse
ideal não seja atingido. E te-
mem, ainda mais, sair de ditadu-
ras laicas para religiosas.

● MULHERES NA TUNÍSIA: As
mais ameaçadas por um go-
verno islamista radical. Ape-
sar de comandar o aparato po-
licial mais repressivo do Norte
da África, o então ditador Zine
el-Abidine Ben Ali gabava-se
de ser “chefe de um Estado fe-
minista”. Desde a independên-
cia, em 1956, os direitos da
mulher foram assegurados
por lei. Elas podem pedir o di-
vórcio, são livres para se ves-
tir como quiserem e estudar
— mais de 80% são alfabetiza-

das — e representam um terço
dos juízes, além de 25% do
corpo diplomático.

● CRISTÃOS NO EGITO: Corres-
pondem a cerca de 10% dos 80 mi-
lhões de habitantes do país; te-
mem perseguição caso suba ao

poder um governo islamista. A
derrocada da ditadura de Hosni
Mubarak fez disparar o número de
ataques à comunidade, que já se
queixava de discriminação. Sus-
peita-se que o aumento se deva à
proliferação de grupos salafistas,
reprimidos pela ditadura, que pre-

gam o retorno ao puritanismo is-
lâmico. Os cristãos receiam o
triunfo nas urnas da Irmandade
Muçulmana, embora o grupo este-
ja fragmentado e, aparentemente,
distante do radicalismo de déca-
das anteriores.

● DEMOCRATAS PRÓ-OCIDEN-
TAIS NA LÍBIA: Um governo de
tendência religiosa pode ser um
golpe contra os ideais dos revolu-
cionários mais alinhados a uma
concepção ocidental de democra-
cia e liberdade. Sem divisões sec-
tárias e com uma população con-
servadora, mas altamente urbani-
zada, a Líbia se vê rachada diante
da proposta de uma Constituição
em que a Sharia (lei islâmica) é “a
principal fonte de legislação”. Ru-
mores durante a revolta líbia de
que militantes da al-Qaeda aderi-
ram aos insurgentes aumentaram
os temores dos democratas.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 26 out. 2011, Primeiro Caderno, p. 32.




