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s rumos da Primavera Árabe, rais e de todos os que giravam em torno
que derrubou ditadores na Tu- do poder. Além disso, serviam de alento
nísia, no Egito e na Líbia, são às potências ocidentais, que temiam o
objeto de especulação e debate. Uma avanço de ideias religiosas extremistas.
certeza, porém, já se forma sobre os es- Ben Ali baniu o An-Nahda e usava a pocombros dos regimes autoritários que lícia para impedir o uso do niqab (véu
se foram: a religião venceu. Depois do que deixa apenas os olhos à mostra) e
avanço de grupos islâmicos no Egito e fiscalizar o fechamento das mesquitas
na Tunísia, a Líbia livrou-se do coro- fora dos horários de orações. Apesar de
nel Muammar Khadafi com um aceno a sharia estar prevista na Constituição
à adoção da sharia - conjunto de leis egípcia, Mubarak também pôs a Irmancom base no islamismo. Seja qual for o dade na clandestinidade e a usava como
futuro dos novos regimes da região, Alá justificativa para a truculência de seu
foi convidado a participar.
regime. Sob Khadafi, a Líbia proibia o
álcool
e aceitava a poligamia. Mas qualOs movimentos religiosos outrora
quer
organização
religiosa que desafiasperseguidos pelo tunisiano Ben Ali e
pelo egípcio Hosni Mubarak saíram se o líder era esmagada.
das sombras e surgem como as princiNada assusta mais o mundo exterior
pais forças políticas de seus países. No que a palavra sharia. Em árabe, significa
discurso, a defesa de um novo concei- caminho. É o sistema que rege todos os
to - a "democracia islâmica". O grupo aspectos da vida de um m u ç u l m a n o .
tunisiano An-Nahda ("Renascimento", Parte da sharia é baseada no Corão, o
na tradução do árabe) conquistou nas livro sagrado do islamismo, e outra deeleições da semana
riva do hadith, o conpassada a maior banjunto de princípios
cada da Assembleia
inspirados na bioOutrora perseguidos
Constituinte do país
grafia,
nas palavras
por ditaduras, grupos
e deve nomear o prie nos atos do profeta
i s l â m i c o s e s t ã o hoje
meiro-ministro. O
M a o m é , reunidos
entre as principais
Partido da Liberdapelos ulemás, os sáde e da Justiça, braço
bios em ciências reforças políticas
político da Irmanligiosas. "A literatura
dade Muçulmana, é
hadith se ramificou
o favorito para as eleições legislativas em várias escolas de interpretação, que
de novembro no Egito. Seus líderes se veem a sharia de maneira diferente",
dizem moderados, mas as transforma- diz Faisal Aqtab, professor de estudos
ções são imprevisíveis e potencialmente da sharia da Universidade Islâmica do
perigosas. É um filme que o mundo já Paquistão. A Arábia Saudita aplica uma
viu antes. Em 1979, no Irã, uma revo- das interpretações mais severas, que inlução derrubou a ditadura do xá Reza clui penas como chicotadas, apedrejaPahlevi. A revolta começou como um mento, amputação e execução. Proíbe
movimento pela democratização. Meses totalmente o álcool e impõe inúmeras
depois, o Irã se transformou num Esta- restrições às mulheres. Trata-se da esdo islâmico xiita. "O norte da África não cola Hanbali, a mesma adotada pelos
é o Irã. Esses países são mais moderados jovens estudantes talebans quando
em relação à aplicação da sharia", afir- tomaram o poder no Afeganistão, em
ma John Esposito, professor de estudos 1996. No Egito e na Tunísia, a escola
islâmicos da Universidade Georgetown, predominante é a Hafani, mais libeem Washington. "Democracia é a liber- ral. Nos sistemas políticos, a sharia
dade de expressar opiniões divergentes, tem sido incorporada de três formas.
e isso vai garantir uma voz legítima aos Na integral, é a fonte da Constituição,
islâmicos historicamente alijados."
como na Arábia Saudita e no Egito.
Há o dual, vigente na maioria dos paíAs ditaduras recém-derrubadas atenses muçulmanos, em que o governo é
diam a muitos interesses. Em primeiro
secular, mas os m u ç u l m a n o s podem
lugar, os bolsos dos déspotas e de suas
ser julgados por tribunais regidos •
famílias, mas também o status de gene-
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pela sharia - como na Nigéria e no
Quênia. O último tipo é o secular, em
que o governo se declara laico na Constituição, como na Turquia.
Até agora, os movimentos islâmicos da
Primavera Árabe sugerem pragmatismo.
O An-Nahda promete fazer uma coalizão com os partidos seculares e respeitar
hábitos ocidentais da Tunísia, como o
consumo de bebidas alcoólicas em qualquer local e o uso de biquínis nas praias
- o turismo é um dos principais motores
da economia tunisiana. Mas o líder do
partido, Rachid Ghannouchi, oferece
margem para algum choque cultural no
futuro. "Não gostamos do álcool. Nós
não vamos forçar as pessoas a deixar
de beber, mas sim convencê-las disso."

O futuro t a m b é m está na mira da
Irmandade Muçulmana. O movimento
egípcio tem grande influência entre os
mais pobres e atua até como um Estado
paralelo em regiões carentes, oferecendo
ensino e saúde. Conta com cerca de 100
mil membros, sem contar as ramificações na Síria e na Jordânia. Mesmo assim, deve apresentar candidatos apenas
em metade dos distritos eleitorais, e não
lançará um nome para a Presidência. "O
momento é de reconstruir o Egito. Essa
não é uma tarefa para um único partido,
mas para todos os egípcios", diz Essam
El-Erian, principal porta-voz da Irmandade. O grupo ainda tenta se desfazer da
imagem associada ao extremismo, mesmo tendo renunciado à violência nos

anos 1970. Dele, surgiu o grupo terrorista Jihad Islâmica Egípcia. Ayman alZawahiri, hoje o n ú m e r o um da alQaeda, começou sua carreira de extremista na Irmandade. Seu ideólogo-mor,
Sayyid Qutb, é considerado o pai do
jihadismo, nos anos 1960. A Irmandade
tem muito trabalho pela frente, mas sem
pressa. "Não queremos islamizar todo o
Egito, só queremos seu desenvolvimento
sob os preceitos do islã", diz El-Erian.
Qual a diferença? Difícil dizer. Por enquanto o grupo comemora e sonha com
muito mais. "Há 25 anos esperamos por
este momento. Podemos esperar mais
até a nova era."
•
Fonte: Época, São Paulo, n. 702, p. 64-66, 31 out. 2011.

Com Matheus Paggi

