
O caminho passa 
pela Turquia 
Como a nova potência do Oriente Médio conciliou 
democracia com islamismo, fórmula que serve 
de exemplo para os conturbados países da região 

Juliano Machado e Rodrigo Turrer 

Oprimeiro-ministroturco.Recep 
Tayyip Erdogan, e o ditador sí-
rio, Bashar al-Assad, se conhe-

cem muito bem. Nos últimos anos, apa-
receram juntos em inúmeras reuniões 
e visitas, cheias de gentilezas e caloro-
sos apertos de mão - cuidadosamente 
registradas pelas lentes dos fotógrafos. 
O clima entre os dois esfriou no pri-
meiro semestre, quando Assad resol-
veu usar sua prerrogativa de ditador e 
reprimir violentamente manifestantes 
que exigiam a abertura de seu regime. 
Erdogan virou as costas para o aliado 
e, na semana passada, deu seu mais 
duro veredicto sobre a crise na Síria, 
com uma mensagem a Assad. "Se você 
quiser ver alguém que lutou até a morte 
contra seu próprio povo, basta olhar 
para (Adolf) Hitler, (Benito) Mussolini, 
para Nicolae Ceausescu, da Romênia. Se 
não puder tirar nenhuma lição deles, 
então olhe para o líder líbio (Muammar 
Khadafi), que morreu de um jeito que 
ninguém gostaria de morrer e usou as 
mesmas práticas que você." 

O obituário antecipado do líder sírio 
é mais uma cartada da Turquia em sua 
clara estratégia de conquistar mais pres-
tígio, autoridade e influência no Oriente 
Médio. Nada mais lógico, em uma região 
marcada pela presença de regimes auto-
ritários - sejam militares, seculares civis 
ou fundamentalistas - e por um eterno 

dilema entre política e a religião muçul-
mana. A Turquia oferece hoje não ape-
nas liderança, mas lições baseadas em seu 
modelo político e social. A Síria, assolada 
pela repressão de um tirano, a Turquia 
exibe uma democracia multipartidária; 
ao Egito, em revolta contra a manuten-
ção do poder nas mãos dos militares, um 
governo que colocou as Forças Arma-
das sob total controle civil; à Líbia e ao 
Iêmen, onde a saída dos ditadores (o ieme-
nita Ali Saleh aceitou deixar o poder após 
33 anos) abre um vácuo perigoso para a 
ascensão política do extremismo muçul-
mano, um sistema em que o islamismo 
não extrapola o âmbito privado. 

Cada vez mais ativo em sua política 
externa - membro da Otan, a aliança 
militar ocidental, o país tem exercido 
pressão sobre ditaduras árabes, criticado 
Israel e dialogado com o Irã -, o gover-
no turco tem sido recompensado com 
uma alta popularidade. Uma pesquisa 
do instituto americano Brookings, rea-
lizada em outubro no Egito, Marrocos, 
Líbano, nos Emirados Árabes Unidos e 
na Jordânia, mostrou que a Turquia é o 
país mais admirado da região. Mais: de 
uma lista de dez líderes mundiais, en-
tre eles o americano Barack Obama e o 
sul-africano Nelson Mandela, Erdogan 
foi o mais popular. Não se pode falar 
do futuro do Oriente Médio hoje sem 
considerar a influência turca. 
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A singularidade que levou a Turquia 
à atual posição de destaque começou a 
tomar forma a partir de um momento 
de decadência: a dissolução do Império 
Otomano, um gigante que durou mais 
de seis séculos e cujos domínios com-
preendiam o Oriente Médio, o Norte 
da África e os Bálcãs. A Turquia atual 
nasceu do que restou do centro político 
do império ao final da Primeira Guerra 
Mundial. Seu fundador, Mustafa Kemal, 
mais conhecido como Atatürk ("pai dos 
turcos"), expulsou as tropas europeias 
e, em 1923, instituiu uma república. 

Em meio ao colapso, Atatürk chegou 
à conclusão que selaria o destino do país. 
Para ele, a presença da religião islâmica 
em toda a estrutura de poder do império 

fora determinante para seu atraso insti-
tucional e, consequentemente, sua queda. 
Atatürk decidiu então dissociar a política 
da religião. A Constituição republicana 
não estabeleceu o islã como religião ofi-
cial - a Carta turca atual, de 1982, não faz 
uma única menção ao termo. Se religião e 
Estado eram vistos como instâncias inse-
paráveis para os islâmicos, os kemalistas, 
como eram chamados os seguidores de 
Atatürk, concluíram que a melhor forma 
de manter o islã fora da vida política era 
colocá-lo sob controle do governo. Foi 
criado, então, o Departamento de Assun-
tos Religiosos (Diyanet), responsável por 
supervisionar a educação islâmica em todo 
o país. Nascia o islamismo estatal turco. 

As aulas de religião com orientação 

no islamismo sunita, predominante na 
Turquia, são obrigatórias. Qualquer ou-
tra instrução religiosa deve ser feita por 
conta própria. Todos os 60 mil imãs (sa-
cerdotes que dirigem as preces nas mes-
quitas) são funcionários públicos. Os 
sermões e outras mensagens religiosas 
são enviados pelo governo, que fiscaliza 
de perto se nenhuma mesquita está fu-
gindo do script. Com isso, os imãs têm 
pouca ou nenhuma liberdade para inter-
pretar os textos sagrados a sua maneira. 
A idéia é evitar o surgimento de líderes 
religiosos carismáticos, capazes de mobi-
lizar extremistas contra o Estado secular 
e fomentar a guerra santa anti-Ocidente. 
A importância dessa questão para o go-
verno turco pode ser medida por meio  
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do espaço ocupado pelo Diyanet em sua 
estrutura. O departamento está vincu-
lado ao primeiro-ministro, conta com 
mais de 106 mil servidores (incluindo os 
imãs) e possui um orçamento anual de 
US$ 1,5 bilhão. Na Turquia, o islamismo 
é controlado com rédea curta. 

Houve aperfeiçoamentos com o tem-
po, como o pluripartidarismo, funda-
mental para uma democracia. Atatürk 
ficou no poder até sua morte, em 1938. 
As primeiras eleições com a participação 
de opositores só ocorreram em 1946.0 
premiê Recep Erdogan representa um 
sinal de maturidade do modelo turco, 
por fazer parte de uma legenda islâmica, 
o Partido da Justiça e Desenvolvimento 
(AKP), que governa o país desde 2003 
sem ameaçar o modelo de Estado laico. 

Se controlar a religião era uma tarefa 
difícil, o mesmo pode ser dito sobre os 
militares. Desde a época de Atatürk, as 
Forças Armadas se viam no papel de 
guardiães da república e intervinham 
sempre que achavam necessário. Fo-
ram quatro golpes de Estado em um 

passado não muito distante - o último, 
em 1997. O governo de Erdogan en-
quadrou os militares. Em julho, todos 
os comandantes das Forças Armadas 
renunciaram, após oficiais terem sido 
acusados de planejar um golpe contra o 
premiê. No Egito, a revolução que der-
rubou Hosni Mubarak ainda não foi 
capaz de mandar os militares de volta 
para a caserna. Na semana passada, a 
junta que comanda o país desde a que-
da do ditador, em fevereiro, concordou 
em realizar eleições até junho de 2012 
e nomeou como premiê interino um 
civil, Kamal Ganzouri - um ex-aliado 
de Mubarak. As mudanças na região, no 
entanto, ainda não permitem imaginar 
para breve a proliferação de turquias. 

"Tanto no Egito como na Síria, o Exér-
cito está muito integrado ao sistema 
político, e suas populações desconfiam 
do tipo de liberalismo econômico e in-
tegração religiosa da Turquia", afirma 
Fadi Hakura, chefe do Projeto Turquia 
do instituto Chatham House, de Lon-
dres. Para o cientista político Ihsan 
Yilmaz, da Universidade Fatih, de Is-
tambul, os outros países "não vão criar 
regimes secularistas, mas sim governos 
islâmicos que respeitem os direitos hu-
manos e a liberdade religiosa". 

A Turquia não é exatamente um 
oásis liberal de paz e estabilidade. O país 
ainda convive com o conflito contra a 
minoria curda, e há restrições à liberda-
de de expressão. Clérigos do alto escalão 
iraniano, no entanto, dão a dica sobre o 
potencial do avanço político turco: acu-
sam o vizinho de querer "ocidentalizar" 
o islã e ser o "guardião dos movimentos 
de resistência" árabes. Um claro sinal de 
que, em tempos de transformação, o 
exemplo da Turquia pode ser útil para 
além de suas fronteiras.  

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 706,  p. 88-90, 28 nov. 2011.




