
A revolta árabe

C
om apenas duas palavras, sugeridas por Albert Memmi 

em seu livro, “O retrato do descolonizado árabe-mu-

çulmano e de alguns outros” (2007, p. 21), é possível 

sintetizar o signiicado e a motivação que tem levado 

as multidões árabes às ruas desde 19 de dezembro de 2010 na 

Tunísia: as nações árabes tornaram-se nesses últimos anos, “países 

em subdesenvolvimento”. 

O fato é que os países árabes no seu conjunto, desde a década 

de 90 do século passado, padecem do fenômeno da estagnação 

econômica e, pior ainda, em alguns deles, a situação estava em 

franca degradação. Os manifestantes se reuniram, tomaram conta 

das ruas e assumiram a iniciativa de tentar reverter tal situação, 

deinindo que o início do im de suas diiculdades só poderia ser 

alcançado por meio da reforma ou da derrubada pura e simples 

dos regimes políticos de seus países. 

A tática dos manifestantes revela-se correta. A condição de “país 

em subdesenvolvimento”, não pode ser superada por meras modi-

icações na esfera econômica. O centro de gravidade do problema 

acha-se no peril e na estrutura de funcionamento dos regimes 

políticos. Estes, de forma invariável no mundo árabe, se sustentam 

a partir de uma combinação de exercício de poder autoritário, de 

amplas redes da mais descarada corrupção e da ação repressiva 

truculenta das autoridades policiais contra os adversários dos 

regimes. O quadro interno de sustentação política dos regimes 
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autoritários árabes é complementado pelo suporte internacional 

– exceto para o Governo da Síria -  conferido principalmente pelos 

poderes ocidentais, isto é, os Estados Unidos, a União Europeia e 

as grandes corporações privadas. Neste campo, o relacionamento 

das potências do Ocidente e das corporações para com o mundo 

árabe é orientado por um cru pragmatismo, acompanhado por um 

relativismo cultural do tipo mais ordinário. 

No que se refere ao pragmatismo, a política externa praticada 

pelos Estados Unidos destacava-se como modelar. Um país árabe 

poderia, independente dos pecados cometidos pelo regime inter-

namente, ser alçado à condição de nação aliada, caso não criasse 

incômodos nas áreas que coniguram os três pilares de sustenta-

ção da política externa dos Estados Unidos naquelas regiões do 

mundo: em primeiro lugar, o petróleo e o gás natural devem luir 

sem grandes problemas; em segundo, os governos aliados árabes 

devem se engajar no esforço internacional da “guerra contra o 

terror”, isto é, manter os radicais religiosos islâmicos trancaiados 

quando possível ou eliminados isicamente quando necessário; 

inalmente, devem abster-se de ações que coloquem em risco 

aquilo que é entendido como as condições fundamentais que ga-

rantam a segurança e os interesses de Israel. 

Ao mesmo tempo, os argumentos do relativismo cultural sugerem 

que as sociedades muçulmanas em geral, e as árabes em parti-

cular, rejeitam os postulados das liberdades democráticas e da 
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justiça social. Tais nações exibem uma espécie de  “preferência 

cultural” por modelos de organização sociopolíticos autoritários. 

Nesta medida, os povos árabes, pela razão básica de serem “ára-

bes”, estariam condenados a se acomodar a estilos de vida ei-

vados pela violência política, corrupção, ineiciência generalizada 

e não haveria o que fazer para ajudar a remediar isso. As espe-

ciicidades culturais dos povos devem ser respeitadas, cada um 

vive em conformidade com seus costumes, etc. É inevitável sentir, 

em face a argumentos dessa natureza, um odor de preconceito 

contaminando o ar. 

Em meados de janeiro de 2011, quando o noticiário internacional 

começou a destacar os levantes árabes, o comentário mais pro-

palado dizia respeito à sensação de surpresa quanto aos eventos, 

sua intensidade e rapidez de propagação. Mas o surpreendente 

mesmo é que os jornalistas responsáveis pela cobertura interna-

cional não estivessem cientes das informações disponíveis quanto 

à situação do mundo árabe. Graças ao suporte garantido pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), produziram-se relatórios 

sobre a situação do mundo árabe nos anos de 2002, 2003 e, em 

2009, foram publicados mais dois dossiês: o primeiro, o “Arab 

Human Development Report, 2009”, organizado pelo Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) -  http://www.

arab-hdr.org/contents/index.aspx?rid=5; o segundo, também 

contendo informações bastante detalhadas, o “Arab Knowledge 

Report, 2009”, um trabalho igualmente patrocinado pelo Pnud e 

realizado pela Mouhammed bin Rashid Al Maktoum Foundation - 

http://www.mbrfoundation.ae/English/pages/AKR2009.aspx . 

Do mesmo modo que muitos dos jornalistas e integrantes dos 

quadros diplomáticos de importantes países, é certo que a maioria 

dos manifestantes árabes jamais tenham se dado ao trabalho de 

ler tais relatórios. Porém, diferentemente dos primeiros, os ma-

nifestantes sentiam – e ainda sentem – na própria pele as duras 

mazelas descritas com riqueza de detalhes pelos documentos. Es-

tes relatam os baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDHs) 

vigentes no mundo árabe, enfatizando que nos últimos anos, em 

países importantes houve uma sensível piora da situação. Nem 

as altas sazonais dos preços do petróleo têm sido capazes de 

reverter este quadro nos países produtores em geral. A situação 

se degradou mais ainda diante da alta dos preços internacionais 

dos alimentos nos últimos anos. De acordo com os relatórios, os 

países árabes constituem uma das regiões do mundo com maior 

dependência para importações de alimentos. O valor de produtos 

de consumo popular tais como, grãos, óleo para cozinhar e açúcar 

se elevou substancialmente, causando impacto negativo nas con-

dições de vida dos grupos sociais mais pobres. Há também o pro-

blema da geração de empregos para os setores jovens da popu-

lação e, dentre eles, o pessoal com maior qualiicação em termos 

educacionais. No caso do Egito, a nação árabe mais populosa, as 

autoridades divulgam um índice de desemprego em torno de 12%. 

Contudo, economistas egípcios e de outros lugares airmam que o 

número real é bem mais expressivo. Pode ultrapassar  30% da po-

pulação economicamente ativa, sendo que entre os mais jovens os 

percentuais são maiores ainda. Segundo os relatórios, os quadros 

de estagnação econômica e de baixo IDH são sustentados pelos 

peris institucionais daqueles países, a ineiciência na prestação de 

serviços públicos fundamentais, a falta de liberdade e a persisten-

te ação das redes de corrupção. 

Ao longo das décadas de 80 e 90 do século passado, outras 

regiões do mundo, notadamente a América Latina e a Europa 

Oriental passaram por intensas reformas político-institucionais e 

econômicas. No cenário latino-americano, ditaduras ruíram e no 

Leste Europeu os regimes socialistas tradicionais desapareceram. 

Simultaneamente, o sistema capitalista ensaiava uma espécie de 

salto de qualidade, rumo a um padrão mundial mais soisticado 

calcado nas tecnologias da informação. No que tange aos casos 

da América Latina e da Europa Oriental, os dois movimentos – das 

mudanças político-institucionais e econômicas e do capitalismo 

modiicado – guardaram alguma sintonia. 

No mundo árabe, contudo, as reformas  não aconteceram. A pai-

sagem político-institucional quedou-se na mesmice. Isto, natural-

mente, não foi impedimento para que o tal capitalismo globaliza-

do e soisticado abarcasse as regiões árabes, implantando todo o 

seu instrumental: os computadores, os sistemas de comunicação 

em rede, a telefonia celular, novas formas de gerenciamento, etc. 

A grata contradição é que precisamente estas ferramentas, a prin-

cípio tão interessantes para os regimes interessados na perpetu-

ação de seus poderes, converteram-se nas “armas de destruição 

em massa” dos manifestantes. Por meio dos computadores, dos 

celulares e das redes sociais da internet, souberam preparar cam-

panhas de mobilização de massas e divulgar de forma incessante 

denúncias acerca dos constantes desmandos perpetrados pelos 

regimes. 

É verdade, podemos até supor que as massas reunidas na praça 

Tahir na cidade do Cairo (Egito) jamais tenham lido os relatórios 

patrocinados pela ONU. Entretanto, as palavras de ordem brada-

das e os dizeres das faixas e dos cartazes, muitos deles em inglês, 

exigem o im das agruras exibidas nos relatórios. Notemos que 

reivindicam democracia, melhores condições de vida, oferta de 

empregos e atacam a corrupção. Não há lamentos anti-imperia-

listas, insultos contra Israel ou sentenças islâmicas sectárias. Qua-

se todas as cores políticas se fazem presentes nos protestos. Na 

praça se encontram os esquerdistas, os liberais, aqueles que não 

professam credos políticos especíicos, as mulheres e também os 

religiosos da Irmandade Muçulmana e demais grupamentos ains. 

Aliás, a mobilização contra o Governo Mubarak não é um movi-

A3:012011.10

30

GEOPOLíTICA



mento datado do ano de 2011. Suas raízes – ao menos as mais 

imediatas – podem ser percebidas no Movimento Kefaya – palavra 

árabe que signiica “basta” -  iniciado em meados do ano de 2004. 

O Kefaya reuniu professores universitários, estudantes, desempre-

gados e sindicalistas independentes de todo o país numa rede de 

organizações de base contrária a continuação da presidência de 

Osni Mubarak e opondo-se à hipótese do velho mandatário ser 

sucedido por seu ilho, Gamal Mubarak. 

Não existe qualquer possibilidade de prever agora que tipo de 

resultados a denominada “Primavera Árabe” conquistará. O efeito 

espelho, isto é, os egípcios viram a si próprios nos tunisianos, os 

líbios perceberam seu relexo nos egípcios, os sírios se reconhece-

ram nos líbios e assim por diante, serviu para espalhar o processo 

e mantê-lo vivo até agora.

Na Líbia a situação desandou para uma guerra civil com interven-

ção internacional. A revolta, iniciada na região da Cirenaica, Leste 

do país, em torno de sua principal cidade, Bengazi, foi seguida por 

manifestações em Trípoli, a capital, logo reprimidas pelas unida-

des militares do governo e grupos tribais que apoiavam o regime. 

A clara situação de guerra civil e uma alegação, não tão clara aliás, 

de que o governo do coronel Muammar Kadai retomaria Bengazi 

e promoveria um “banho de sangue” contra os rebeldes, estimu-

lou o Conselho de Segurança da ONU a aprovar as Resoluções 

1970 – impondo um embargo de armas – e a 1973 – e estabelecer 

a necessidade de uma intervenção militar na Líbia para garantir a 

proteção dos civis. 

Ao que parece, Estados Unidos, França e Grã-Bretanha, acompa-

nhados pelo Qatar, por meio de uma espécie de “licença poética” 

interpretativa da Resolução 1973, deiniram que a única forma de 

proteger civis na Líbia era bombardeando o regime Kadai até 

derrubá-lo. Não obstante as cerca de oito mil sortidas aéreas da 

OTAN, seis meses se passaram e  o regime continuou lutando e 

mantendo muitas de suas posições na Tripolitânia – a área Oeste 

do país, contando com a lealdade de tribos desta região e do Sul 

da Líbia. Contudo, a rebelião voltou a progredir graças à adesão 

de uma das grandes tribos do Oeste, o grupo tribal árabe dos 

Zidan. O Estado líbio de Kadaf, chamado de Jamahiriya – ou “Es-

tado das Massas” – operava suas linhas de poder por meio de um 

clientelismo centrado na distribuição dos recursos auferidos pelo 

petróleo e gás natural entre as tribos. A adesão dos Zidan assinala 

um problema que a liderança rebelde centrada no Comitê Nacio-

nal de Transição (CNT) – terá de resolver: o de como incorporar 

os grupos sociais do Oeste do país, já que a representatividade do 

CNT abrange apenas os povos da Cirenaica. 

No Bahrein, a repressão da dinastia Al Khalifa, contando com apoio 

ativo da Arábia Saudita, venceu o primeiro assalto; no Yemen, o 

presidente saiu do país, mas devido às complexidades regionais, 

perdura o perigo de uma guerra civil. Na Síria, o governo Bashar 

al-Assad, ao mesmo tempo que acena com reformas, tenta conter 

a mobilização popular à bala. Ao que parece, o governo al–Assad 

mantém o controle das Forças Armadas e do vasto sistema ten-

tacular de segurança que aprisiona todo o tecido social sírio. No 

caso da Síria, o que anda a causar surpresa é o imenso fôlego exi-

bido pelos manifestantes. Mesmo em face a uma repressão brutal, 

as ações de parte da população contra o governo prosseguem. 

No Marrocos, o rei Mohammed VI tenta uma solução moderada: 

uma reforma constitucional que aumenta os poderes de uma clas-

se política eleita, ao passo que preserva parcela considerável da 

autoridade do monarca. Na reforma sugerida pelo governo, são 

apresentadas concessões que diminuem a discriminação contra 

os povos berberes, importante grupo étnico que se espalha por 

vários países do Norte da África.  Quanto ao Egito, os manifes-

tantes continuam mobilizados. Sabem muito bem que substituir 

Mubarak pela junta militar que ora administra o país é, sem tirar 

nem pôr, mais do mesmo. Os manifestantes querem que os mi-

nistros do antigo regime sejam demitidos. Exigem um calendário 

eleitoral que conceda o  tempo necessário para que as forças 

políticas se organizem para a disputa. Cobram do governo que in-

tegrantes das forças policiais que reprimiram as manifestações no 

início do ano sejam afastados e processados. A transição no Egito 

não está se dando sem sobressaltos. A penúria econômica que 

alige a população não desaparecerá simplesmente graças aos 

poderes mágicos da democratização. No panorama internacional 

já há sinais que os países desenvolvidos serão bastante avaros na 

concessão de qualquer ajuda inanceira ao Egito. Por um lado, tais 

países passam por diiculdades econômicas; por outro, uma ação 

mais generosa na transferência de recursos é inibida pelo quadro 

de incertezas quanto ao resultado do processo político egípcio. 

Em agosto último, guerrilheiros palestinos atacaram nas proximi-

dades da fronteira entre Egito e Israel, um ônibus israelense. O 

saldo da ação foi de sete cidadãos israelenses mortos e 25 feridos. 

Como parte da resposta israelense ao episódio, militares egípcios 

foram mortos, de acordo com fontes do Governo de Israel, por 

engano.  Além de tornar mais tensa a situação na fronteira, tais 

incidentes reativaram o velho sentimento anti-sionista entre ma-

nifestantes no Egito. Os ataques da multidão contra a embaixada 

de Israel no Cairo deixam clara a possibilidade de uma mudança 

de posição do Egito no que concerne às suas relações com Israel. 

Mas ainda vivemos no terreno da incerteza e das suposições. Não 

há como airmar quaisquer elementos deinitivos, pois o processo 

da Revolta Árabe ainda está em andamento e não tem prazo para 

terminar. 
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