
Ativas na Primavera Árabe, agora mulheres podem ser esquecidas 
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Ativas em quase todos os protestos que integraram a Primavera Árabe, as mulheres agora 
correm o risco de perder conquistas recentes e de ter suas liberdades individuais mais 
reduzidas nos países do Norte da África e do Oriente Médio, onde se desenvolve a revolta 
popular, temem especialistas. Enquanto elas ainda sofrem com a repressão do governo na 
Síria, o futuro aponta para diferentes direções nos países que derrubaram os antigos líderes e 
que, agora, passam por um complicado processo de transição. 
  
O Egito é uma das nações que podem sofrer um retorno ao conservadorismo, observam 
pesquisadores. Quando os protestos pela queda do então ditador Hosni Mubarak se 
intensificaram, as mulheres não tiveram medo de comparecer às ruas. Em um dos episódios 
mais marcantes da revolução, uma jovem que ficou conhecida como "a moça do sutiã azul" foi 
espancada e arrastada por policiais durante uma manifestação na Praça Tahrir, no Cairo, 
epicentro da revolta egípcia. 
  
O que vai ficar claro é que é mais fácil derrubar regimes ditatoriais do que acabar com 
estruturas patriarcais antigas, que são mais rígidas. E, com a ascensão de partidos islâmicos, 
já vemos retrocessos em áreas que as mulheres conseguiram avanços - opinou o professor de 
Relações Internacionais Heni Ozi Cukier, da ESPM-SP. 
  
Cukier lembrou que, no último ranking do relatório sobre diferenças de gênero do Forum 
Econômico Mundial, o Egito ocupou a 129ª posição - entre 135 países pesquisados. 
  
Fica evidente que, por mais que elas tenham tido um grande papel nas manifestações, serão 
deixadas de lado. Para que isso mude, é necessária uma reforma interna da sociedade, das 
tradições muçulmanas e árabes para englobar a mulher em um papel diferenciado. Isso deve 
vir de dentro, e tem que ser da massa - assinalou. 
  
Durante os protestos, jovens tornavam abusos mundialmente conhecidos através das redes 
sociais. A militante Sarrah Abdel Rahman, de 23 anos, também se tornou um expoente na 
revolta ao denunciar o governo através de um videoblog e da conta no Twitter @Sarrahsworld. 
Agora, Sarrah pode ter mais do que se queixar, caso o Parlamento - com esmagadora maioria 
islamista - resolva voltar atrás em leis como a khula, que permite o divórcio sem que a mulher 
precise comprovar que foi maltratada. Alguns salafistas, por exemplo, pedem que a autoridade 
sobre o ensino volte a ser exclusividade do pai. 
  
A situação é diferente em cada país. No Egito, estão sendo discutidas mudanças na lei, mas 
nada aconteceu ainda. Na Líbia, o presidente do Conselho de Transição, Mustafa Abdul Jalil, 
pediu que a proibição da poligamia fosse encerrada. Por outro lado, vários direitos das 
mulheres foram mantidos ou melhorados desde a revolução na Tunísia - observou a 
pesquisadora Vickie Langohr, do Projeto de Informação e Pesquisa do Oriente Médio (Merip), 
baseado em Washington. 
  
Para a pesquisadora, ameaça maior ainda são os militares. Segundo a especialista, eles foram 
responsáveis pela maior parte dos ataques às mulheres, e, em seguida, utilizaram como 
pretexto a preocupação com a segurança delas para excluírem sua participação no governo e 
manter a lei de emergência. 
  
Temores ainda persistem, mas avanços já são vistos 
  
A situação é mais positiva na Tunísia, país que foi o berço da revolta árabe. Lá, 49 mulheres 
conseguiram um lugar no Parlamento, que tem 217 assentos. O direito de representação das 
mulheres na política ainda pode ser ampliado por um projeto de lei que garantiria que 50% 
das vagas no Congresso Nacional sejam reservadas às mulheres. 
  
Uma enquete perguntou ao tunisianos, no ano passado, se eles concordavam com a lei, e 53% 
disseram que a cota para mulheres era muito alta. Mas 41% disseram que era o correto. Não 
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tenho certeza se 41% dos americanos concordariam se fossem questionados se mulheres 
deveriam ter a metade das cadeiras no Congresso ou no Senado reservadas para elas 
provocou a jornalista Robin Wright, especialista em Oriente Médio que antecipou a onda de 
revoltas na região com o livro "Dreams and shadows - The future of the Middle East", de 2008. 
  
Já no Iêmen, ainda é incerto afirmar que o país caminha para abandonar o passado de 
negação dos direitos da mulher. O então ditador Ali Abdullah Saleh dissera que as mulheres 
não deveriam participar dos protestos porque era um tabu se misturar com o sexo oposto.  
 
Com a queda de Saleh, algumas nebulosas reformas chegaram a ser prometidas - como a de 
garantir "uma representação feminina adequada" no Parlamento, sem definir qualquer 
percentagem. Para Letta Tayler, pesquisadora do na ONG Human Rights Watch sobre o Iêmen, 
os reformistas - e as mulheres - podem encarar um futuro cenário ainda pior: 
  
Uma grande luta pode ser antecipada caso os reformistas queiram mudar a lei que regula 
divórcios, custódias, dotes, heranças e casamentos. Os esforços para haver uma idade mínima 
para casar pararam, e isso significa que a união infantil pode continuar - adiantou Letta. 
  
Mas, no país, já existem movimentos mais consistentes para a inclusão feminina na política. 
Tanto que uma das laureadas pelo Nobel da Paz de 2011 foi a jornalista e ativista iemenita 
Tawakkul Karman, que, desde 2007, se tornou um ícone da oposição ao ex-ditador. 
  
A comunidade internacional pode ajudar a melhorar este futuro cenário, afirma a pesquisadora 
do Merip. Vickie Langhloz acredita que as críticas não vão ajudar a mudar a mente dos 
políticos árabes em geral e, apesar de o papel dos países estrangeiros ser restrito, ele é 
essencial: 
  
Poderia haver um cenário melhor se organismos internacionais denunciassem 
consistentemente os abusos contra os direitos das mulheres, não importando se eles vêm dos 
militares, de governantes seculares autoritários ou políticos islâmicos. 
 
Fonte: Yahoo/Notícias, 27 de abr. 2012: [Portal]. Disponível em: 
< http://br.noticias.yahoo.com >. Acesso em 27 de abr. 2012. 
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