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Qual o contexto da operação mi
litar francesa no Mali, iniciada 
em 11 de janeiro?

Desde a década de 1990, o Mali 
vem enfrentando o enfraquecimen
to do poder central. Em se tratando 
de África, onde os Estados têm es
truturas extremamente fragilizadas, 
a situação se torna ainda mais gra
ve. Nos últimos anos, houve uma 
sucessão de governos fracos e sem 
legitimidade. Para completar, houve 
um golpe militar em março de 2012. 
Apesar do discurso de seus líderes, 
de que o golpe seria resultado da fra
queza do presidente Amadou Tou- 
maniTouré, o que se viu foi um novo 
governo fraco e sem legitimidade.

A fragilidade política e institu
cional do Mali favorece a ação 
dos radicais islâmicos?

Antes de falar sobre os grupos 
radicais islâmicos, também cha
mados de grupos jihadistas, é inte
ressante observar que a revolta no 
Mali segue o padrão de outras que 
ocorrem em todo o continente afri
cano, não importando qual a religião 
predominante em um ou outro país. 
As revoltas são resultado da falta de 
mecanismos que garantam à socie
dade a participação no jogo político. 
Há uma distância imensa entre o 
Estado e a sociedade. Como a po
pulação está afastada do centro do 
poder, ela não consegue apresentar 
suas reivindicações. Não há exercício 
da cidadania. Junte-se a isto o his
tórico de fragilidade econômica da 
África e temos as condições ideais 
para o surgimento de revoltas. Com 
exceção da África do Sul e de alguns 
países do norte do continente, o que

temos na África é uma lista imensa 
de Estados frágeis.

Qual a relevância das questões 
éticas no conflito?

A diversidade étnica não é, por si 
só, um problema. Esta é uma visão 
disseminada pela imprensa. Não é a 
questão étnica que debilita o Esta
do, mas sim a fragilidade econômi
ca. A diversidade influencia, mas não 
é determinante. Ela gera tensões 
quando está inserida em um con
texto de pobreza e de ausência de 
legitimidade política.

Embora sua interpretação seja 
de que as questões étnicas não 
são determinantes, a revolta no 
Mali começa com a ações arma
das dos tuaregues.

O Movimento Nacional para a 
Libertação da Azawad (MNLA) é um 
grupo cujas origens estão na popu
lação tuaregue, que ocupa principal
mente o norte do Mali. A princípio, 
o MNLA não levanta a bandeira do 
separatismo. Ele luta apenas pela 
autonomia da região. Só em um 
segundo momento aparece a inde
pendência como discurso político. 
Os tuaregues têm uma identidade 
muito forte e defendem o direito 
à autodeterminação em relação a 
Bamako (capital do Mali). Praticam 
um Islamismo que nada tem de ra
dical, o sufismo. O MNLA é um mo
vimento secular de caráter político,

não étnico ou religioso. Ele, insisto 
em ressaltar, surge no rastro da falta 
de atenção do poder central com a 
região norte do país. Sua luta está 
centrada na melhoria da qualidade 
de vida dos tuaregues, que têm um 
estilo devida tribal.

Qual o peso do MNLA na revolta 
no Mali?

Hoje, ele tem um papel muito re
duzido no cenário político. Durante 
a luta pelo domínio do norte do Mali, 
região conhecida como Azawad, ele 
recebe o apoio de grupos islâmicos. 
Isso, no primeiro momento, dá mais 
poder ao MNLA, mas depois se con
figura em uma sentença de morte. 
Em abril de 2012, após conquistar 
o controle da região, surgem atritos 
com os grupos islâmicos. O secular 
MNLA se opõe à aplicação da sha- 
ria (lei islâmica baseada no Corão), 
defendida pelos grupos islâmicos. A 
divergência se transforma em confli
to armado. O MNLA é derrotado e, 
em julho de 2012, perde o controle 
da região para os radicais. Para um 
grupo marcado pelo secularismo, a 
chegada dos jihadistas teve efeitos 
desastrosos. Hoje, o MNLA apoia a 
intervenção francesa.

Qual o perfil dos jihadistas que 
combatem no Mali?

Hoje, há dois grupos em ação no 
Mali. O Ansar Dine, que em árabe 
significa "defensores da fé", tem ca
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ráter local. É um grupo que se opõe 
ao sufismo, predominante entre os 
tuaregues. O outro é o Movimento 
pela Unidade e Jihad, no oeste da 
África (Mujao), que tem caráter re
gional e se estende além das frontei
ras malinesas. O Mujao tem em suas 
fileiras combatentes das mais varia
das nacionalidades. São malineses, 
argelinos, somalis e nigerianos, entre 
outros. Ele é um grupo com visão in- 
ternacionalista da luta, sem qualquer 
conteúdo nacionalista. O fato é que 
tanto o Ansar Dine quanto o Mujao 
defendem da aplicação da sharia.

A população apoia o Ansar Dine 
e o Mujao?

A proporção de malineses mu
çulmanos chega de 90% da popu
lação. Mas isso não significa que 
os jihadistas contem com apoio 
popular. Depois de praticamente 
eliminar o MNLA, o Ansar Dine e o 
Mujao ficaram sem oponentes. Isso 
permitiu que os jihadistas exerces
sem, sem qualquer obstáculo, uma 
brutalidade atroz. Eles representam 
uma minoria violenta, armada e 
com uma visão de mundo extre
mamente retrógrada. A aplicação

implacável da sharia mina qualquer 
possibilidade de atrair a simpatia 
da maioria da população.

Que interesses cercam a inter
venção militar da França no 
Mali?

É importante observar uma pe
culiaridade da política externa da 
França em relação às ex-colônias 
africanas. Ela tem um viés marca- 
damente intervencionista. Entre 
1960 e 2010, a França realizou 
cerca de 40 intervenções militares 
na África. Nenhuma das potências
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coloniais tem comportamento si
milar. Só a França age dessa ma
neira. O intervencionismo francês 
nas ex-colônias está baseado em 
um artifício jurídico do século XIX. 
Ele justifica, por exemplo, a manu
tenção de grandes bases militares 
na região. Mas é bom lembrar que 
esse é um intervencionismo con
sentido.

Como assim?
É uma tutela consentida, usada 

por vários líderes africanos em be
nefício próprio. Como não dispõem 
de legitimidade ou força política, 
esses líderes apelam para a antiga 
metrópole para se manter no po
der. Geralmente, o apelo se repete: 
mande tropas. E isso não tem nada 
a ver com bandeiras como a defe
sa da democracia, pois muitos dos 
tutelados por Paris foram ou são di
tadores. O envio de tropas francesas 
ao Mali, é bom frisar, foi solicitado 
pelo próprio governo de Bamako e 
contou com apoio do Conselho de 
Segurança da ONU.

Especificamente no Mali, a ques
tão econômica não foi determi
nante? Muitos falam das grandes

reservas de urânio, importantes 
para alimentar as usinas nucela- 
res da França.

Tendo a ver com desconfiança 
essa leitura dos acontecimentos. 
Mali, hoje, tem sua atividade econô
mica baseada no cultivo do algodão 
e na exploração de pequenas jazidas 
de ouro. Há recursos minerais ma
peados, mas ainda não explorados. 
Considero mínima a importância do 
urânio na decisão de intervir no Mali.

Mesmo sendo urânio estratégico 
para a geração de eletricidade 
na França?

Vou lembrar um fato que ajuda a 
compreender a lógica francesa. Três 
semanas antes de intervir no Mali, 
o presidente François Hollande foi 
pressionado a enviar tropas para a 
República Centro-Africana, maior 
fornecedor de urânio para as usinas 
francesas e palco de instabilidade 
política. O país, junto com o Chade, 
garante boa parte do combustível 
que gera energia elétrica na França. 
Isso é um risco imediato. E qual foi a 
resposta de Hollande? Não. Se o urâ
nio não determinou intervenção na 
República Centro-Africana, por que 
seria determinante no Mali?

Se o interesse econômico não 
é determinante, a intervenção 
militar ocorre apenas para con
ter a ação de grupos radicais is
lâmicos?

A França tem na África muito 
mais que interesses econômicos. Ela 
se julga detentora de uma missão 
civilizatória em um continente ainda 
tido como selvagem. É bom lembrar 
que essa ideia de missão civilizatória 
extrapola os perfis ideológicos de 
quem ocupa o Palácio do Eliseu. O 
socialista François Hollande, neste 
aspecto, em nada difere do ex-presi- 
dente Nicolas Sarkozy, um expoente 
da direita francesa. Para enviar tropas 
ao Mali, Hollande usou argumentos 
muito parecidos com os utilizados 
por Sarkozy para apoiar os rebeldes 
que derrubaram Muamar Kadafi. O 
que Paris quer com as intervenções 
militares na África é estabilizar a re
gião e garantir sua influência não só 
econômica, mas também política.

A crescente presença econômi
ca da China na África seria uma 
fonte de preocupação para a 
França?

O ímpeto chinês na África está 
concentrado nos países onde há
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petroleo. Kelacionar o interven
cionismo francês a uma suposta 
ameaça chinesa me parece um des
propósito. Além disso, a China tem 
presença econômica na África me
nor que muitas das antigas potên
cias coloniais.

A chanceler alemã Angela 
Merkel, ao manifestar apoio à 
intervenção, disse que "o terro
rismo no Mali era uma ameaça 
à Europa". Até que ponto isso é 
verdade?

Essa atirmaçao e exagerada. Nao 
se pode nem dizer que esses grupos 
islâmicos têm ligação formal com a 
Al-Qaeda. Digo que é a Europa que 
representa uma ameaça ao Mali. 
Basta ver que houve pouquíssimos 
combates entre os jihadistas e as 
tropas francesas. A disparidade de 
forças é descomunal. Os jihadistas 
fugiram. Uma coisa é lutar contra 
o fraco e despreparado exército do 
Mali; outra é enfrentar uma tropa 
profissional, bem armada e bem trei
nada como a francesa.

Mas os grupos radicais islâmicos 
têm wmercenários que atuaram 
na Líbia e que trouxeram armas 
do arsenal de Kadafi.

Essa informação também precisa 
ser relativizada. Falta de tudo na Áfri
ca, menos armas. Elas são vendidas 
pelas mesmas potências que dizem 
se preocupar com a instabilidade po
lítica na região. Porém o armamento 
pesado do arsenal de Kadafi ficou 
nas mãos das milícias líbias. Os mer
cenários que fugiram da Líbia para 
o Mali levaram, em sua maioria, ar
mas leves. É um arsenal insuficiente

para enfrentar, por exemplo, carros 
blindados e aviões de caça. Acredi
to que os jihadistas adotarão uma 
tática de confronto no melhor estilo 
"gato e rato". Neste aspecto, usarão 
uma tática já testada pelos talibãs 
no Afeganistão. Vão atacar e fugir, se 
escondendo em uma região que co
nhecem muito bem. Muito provavel
mente será uma intervenção longa.

Segundo o jornal Le Parisien, a 
França gastou 2,7 milhões de eu-
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ros por dia no primeiro mês de 
intervenção no Mali, mais que na 
Líbia (1,6 milhão por dia). Diante 
da crise econômica, a França terá 
dinheiro para sustentar a inter
venção indefinidamente?

Essa é a grande questão. O 
apoio popular à intervenção mi
litar resistirá a um aumento dos 
gastos com a campanha militar? 
Se a crise econômica se intensifi
car na França, a população conti
nuará do lado do governo? Acho 
pouco provável. Avalio que a in
tervenção vai durar o tempo que 
os cofres franceses aguentarem e 
a opinião pública permitir.

A chegada de tropas de outros 
países africanos reduzirá o núme
ro de soldados franceses no Mali?

Provavelmente, mas isso não 
resolve a questão dos gastos. Be- 
nin, Costa do Marfim e Senegal só 
manterão soldados no Mali se a 
França pagar a conta. Essa é uma 
equação que envolve duas variá
veis: tempo de intervenção e cus
to financeiro.

Há possibilidade de algum país 
africano assumir o papel de lide
rança na intervenção?

Creio que não. Originalmente, 
a França assumiu um papel de li
derança que caberia às nações afri
canas. Os vizinhos do Mali aceitam 
passivamente a tutela. Eles usam a 
mesma lógica da antiga potência 
colonial: a intervenção foi profiláti
ca, evitará o avanço de grupos islâ
micos radicais na região e manterá 
a estabilidade na África Ocidental. 
Todos temem a expansão do con
flito. Em uma região marcada pela 
pobreza e pela falta de estrutura, 
a imagem de ondas de refugiados 
cruzando fronteiras causa arrepios 
aos governantes.

Pode-se dizer, então, que as pers
pectivas para a região não são 
das melhores?

Não sou um "afropessimista". 
Creio que é preciso entender o 
tempo africano. Os Estados no con
tinente são recentes, surgiram na 
segunda metade do século pas
sado. Ainda não tiveram o tempo

necessário para aprimoramento de 
suas estruturas, baseadas no mode
lo europeu. Há uma injustiça muito 
grande quando as nações desen
volvidas cobram da África um per
feito funcionamento, por exemplo, 
do Poder Judiciário. Quantos sécu
los a Europa precisou para refinar 
seu aparato judicial? Há também 
os efeitos de uma longa história de 
intervenção externa no continente. 
Houve o tráfico negreiro, o colonia
lismo e todas as mazelas decorren
tes da exploração das riquezas e do 
povo africano.

Todos os problemas da África 
têm origem externa?

Claro que não. Há uma parcela 
imensa de responsabilidade das 
elites africanas, que contribuem 
para manter o continente na situ
ação em que se encontra. O conti
nente pode ter sido descolonizado, 
mas as mentes não foram.

Na sua opinião, quais são as 
perspectivas para o Mali?

Não há caminho que não seja 
o de se ter um Estado estrutura
do, com um governo legítimo. Se 
os jihadistas perceberem que não 
têm chance no Mali, vão buscar 
outras áreas para atuar. Se perce
berem que podem aproveitar a 
fragilidade do Estado, permanece
rão e prolongarão o conflito. Acre
dito que o risco maior é, no futuro, 
uma onda jihadista se espalhar 
pela África subsaariana. A França 
interveio justamente para conter 
esse risco. 
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Text Box
Fonte: História Viva, São Paulo, ano 9, n. 113, p. 14-19, 2013.




