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9

Introdução

Fayda Hamdy soube da queda do presidente autocrático da Tunísia em 
sua cela na prisão. Era o dia 14 de janeiro de 2011, e Zine al-Abidine Ben 
Ali* havia governado a Tunísia por mais de 23 anos. Embora não ousasse 
reconhecer para seus companheiros de cela, o papel desempenhado por 
Hamdy na derrubada do ditador não foi pequeno. Quando era inspetora 
do conselho da pequena cidade de Sidi Bouzid, Hamdy foi acusada de hu-
milhar um vendedor de rua cuja autoimolação provocou manifestações 
em toda a Tunísia, que, em última análise, desencadearam as revoluções 
populares pelo norte da África e o Oriente Médio conhecidas como a Pri-
mavera Árabe.

Quatro semanas antes, em 17 de dezembro de 2010, Fayda Hamdy 
estava fazendo as rondas do mercado de hortifrutigranjeiros em sua ci-
dade natal. Sidi Bouzid é uma daquelas típicas cidadezinhas de interior 
negligenciadas tanto pelos turistas quanto pelo governo. Uma mulher 
na casa dos quarenta anos, vestida com um uniforme azul oficial, tendo 
sua autoridade reforçada por dragonas e divisas, Hamdy estava acompa-
nhada por dois colegas homens. A maioria dos vendedores ambulantes 
não licenciados fugiu com a chegada dos inspetores, mas Muhammad 
Bouazizi, um vendedor de rua de 26 anos, recusou-se a sair de seu lugar. 
Hamdy o conhecia e já o alertara contra a venda de frutas sem licença 
nas proximidades do mercado. Em 17 de dezembro, Bouazizi não recuou 
e acusou os inspetores de assédio e corrupção. A altercação se transfor-

* Com relação a nomes de pessoas, adotou-se o critério de manter o prefixo “al-”, que signi-
fica “da família”, apenas na primeira ocorrência de cada, omitindo-o nas posteriores. (N. E.) 
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10  Os árabes

mou em uma gritaria, com Bouazizi defendendo sua carroça e os fiscais 
confiscando os pertences do jovem.

Não há consenso sobre o que aconteceu com exatidão na fatídica luta 
entre os inspetores e Muhammad Bouazizi. Os amigos e a família do jo-
vem vendedor insistiram que Fayda Hamdy o insultou e o esbofeteou — 
“um grave insulto nas sociedades do Oriente Médio” — antes de mandar 
os colegas confiscarem suas frutas e balanças. Hamdy disse que jamais 
encostou a mão no vendedor, e que “Bouazizi nos atacou e cortou meu 
dedo” quando os inspetores foram confiscar seus bens. Os detalhes são 
importantes, pois a reação de Bouazizi foi tão extrema que tanto amigos 
quanto desconhecidos ainda encontram dificuldade para explicar o que 
ele fez em seguida.1

Muhammad Bouazizi saiu furioso do encontro com os inspetores. 
Logo após o confronto, buscou justiça primeiro nas repartições munici-
pais de Sidi Bouzid, mas, em vez de uma audiência acolhedora, recebeu 
a humilhação de mais um espancamento. Ele então foi até o gabinete 
do governador, que lhe recusou uma audiência. Nesse momento, algo se 
rompeu. Sua irmã, Basma Bouazizi, explicou:

O que meu irmão experimentou, desde o confisco de sua carroça de frutas 

até ser insultado e esbofeteado por uma mulher […], foi o suficiente para 

fazê-lo perder a cabeça, sobretudo depois que os funcionários municipais 

se recusaram a recebê-lo e sua reclamação sobre o abuso não foi acolhida.

Era então meio-dia, e as ruas ao redor do gabinete do governador es-
tavam lotadas quando Muhammad Bouazizi encharcou suas roupas com 
solvente de tinta e ateou fogo em si mesmo. Os espectadores fotografaram 
a terrível cena, enquanto outros correram para apagar as chamas que o 
deixaram com queimaduras cobrindo 90% do corpo. Ele desmaiou e foi 
levado para o hospital na cidade vizinha de Ben Arous.

O ato desesperado de autoviolência de Bouazizi causou perplexidade 
entre a população de Sidi Bouzid. As pessoas compartilhavam seu senso 
de injustiça, de que o governo parecia trabalhar contra a gente simples 
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Introdução 11

que lutava para sobreviver. Naquela mesma tarde, um grupo de amigos e 
familiares de Bouazizi realizou uma manifestação improvisada em frente 
ao gabinete do governador, onde Muhammad havia se imolado. Jogaram 
moedas nos portões de metal, gritando: “Aqui está o seu suborno!”. A po-
lícia dispersou a multidão furiosa com cassetetes, mas os manifestantes 
voltaram em grande número no dia seguinte. Os policiais então usaram 
gás lacrimogêneo e atiraram contra a turba. Dois homens foram feridos e 
acabaram morrendo. O estado de Muhammad Bouazizi piorou.

Relatos dos protestos em Sidi Bouzid chegaram a Túnis, a capital do 
país, onde uma inquieta e jovem população de estudantes universitários, 
profissionais liberais e recém-formados desempregados espalharam nas 
mídias sociais a notícia do suplício de Bouazizi. Eles se apropriaram do 
vendedor como se fosse um deles, afirmando equivocadamente que se tra-
tava de um universitário desempregado (embora nunca tivesse concluído 
o ensino médio, Bouazizi ajudava a pagar pela educação universitária das 
irmãs) a quem só restara vender frutas para sobreviver. Foi criado então 
um grupo no Facebook e a história viralizou, sendo noticiada por um 
jornalista que trabalhava para a emissora árabe de tv por satélite Al-Ja-
zeera. A imprensa tunisiana, controlada pelo Estado, não informou sobre 
os tumultos em Sidi Bouzid, mas a Al-Jazeera os divulgou. A história dos 
desprivilegiados em Sidi Bouzid lutando pelos seus direitos e contra a cor-
rupção e os abusos começou a aparecer todas as noites na rede, alcançando 
um público árabe global.

A autoimolação de Muhammad Bouazizi incitou a opinião pública 
contra tudo o que havia de errado na Tunísia sob a presidência de Zine 
Abidine Ben Ali: corrupção, abuso de poder, indiferença ao sofrimento dos 
homens e mulheres comuns e uma economia incapaz de oferecer opor-
tunidades para os jovens. O movimento de protesto no país inflamou os 
cidadãos familiarizados com esses mesmos problemas em todo o mundo 
árabe enquanto acompanhavam a história na tv. Depois de 23 anos no 
poder, Ben Ali não tinha soluções. As manifestações se espalharam de Sidi 
Bouzid para outras cidades pobres do interior — Kasserine, Thala, Menzel 
Bouzaiene — antes de chegarem a Túnis.
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12  Os árabes

A escalada das tensões nas cidades tunisianas forçou uma resposta de 
Ben Ali. Em 28 de dezembro de 2010, onze dias após a autoimolação de 
Bouazizi, o presidente fez uma visita ao moribundo no hospital. A mídia 
controlada pelo Estado, que havia minimizado os relatos de manifesta-
ções em todo o país, deu cobertura no horário nobre à visita do presi-
dente, enchendo os jornais e a televisão com imagens de um solícito Ben 
Ali consultando os médicos que cuidavam do inconsciente Bouazizi, seu 
corpo queimado envolto em gaze. Ben Ali convidou a família de Bouazizi 
ao palácio presidencial, prometendo fazer todo o possível para salvar seu 
filho. E ordenou a prisão de Fayda Hamdy, a inspetora municipal acusada 
do tapa que provocara a autoimolação.

Em 4 de janeiro de 2011, Muhammad Bouazizi morreu em decorrência 
de seus ferimentos. Os manifestantes tunisianos declararam o vendedor 
de rua um mártir e a inspetora municipal se tornou o bode expiatório do 
regime de Ben Ali. Ela foi presa em Gafsa junto com criminosos comuns, 
e, como o público a incriminou abertamente por seu papel na morte de 
Bouazizi, advogados se recusaram a representá-la. Hamdy manteve sua 
identidade em segredo dos colegas presos, alegando ser uma professora 
detida “por esbofetear um garotinho”. “Eu tinha medo de dizer a verdade”, 
ela admitiu mais tarde.2

Nas duas primeiras semanas de janeiro, as manifestações se espalharam 
por todas as principais cidades da Tunísia. A polícia respondeu com violên-
cia, deixando duzentos mortos e centenas de feridos. O exército nacional, 
no entanto, recusou-se a intervir em nome do regime de Ben Ali. Quando 
este percebeu que não contava mais com a lealdade do exército e que ne-
nhuma concessão apaziguaria os manifestantes, surpreendeu a nação e todo 
o mundo árabe ao abdicar e fugir da Tunísia para a Arábia Saudita em 14 de 
janeiro de 2011. Fayda Hamdy assistiu aos extraordinários eventos na televi-
são com seus companheiros de cela. O povo tunisiano conseguira algo que 
parecia impossível: através de protestos, eles haviam derrubado um dos mais 
profundamente enraizados ditadores do mundo árabe.

O impacto da revolução na Tunísia reverberou em todo o mundo 
árabe. Presidentes e reis observavam apreensivos enquanto a ação dos ci-
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Introdução 13

dadãos destituía um de seus pares. Como “presidente vitalício”, Ben Ali não 
era de maneira alguma único. O ditador da Líbia, Muamar Kadafi, estava 
no poder desde 1969; o presidente iemenita, Ali Abdullah Saleh, desde 1978; 
o presidente egípcio, Hosni Mubarak, desde 1981. Cada um deles preparava 
um filho para sucedê-lo. A Síria, sob o domínio da família Assad desde 
novembro de 1970, tornou-se a primeira república árabe a completar uma 
sucessão dinástica, com Bashar al-Assad sendo alçado à presidência após 
a morte do pai, Hafez al-Assad, em 2000. Se um ditador profundamente 
estabelecido podia cair na Tunísia, especularam os analistas em toda a 
região, isso poderia acontecer em qualquer lugar.3

Os povos que viviam sob regimes autocráticos em todo o mundo árabe 
compartilhavam a experiência tunisiana de frustração e repressão. O fa-
lecido Samir Kassir, um jornalista libanês assassinado em junho de 2005, 
havia diagnosticado um “mal-estar árabe” anos antes da Primavera Árabe. 
“Não é agradável ser árabe hoje em dia”, observou ele. “Sentimentos de 
perseguição por parte de alguns, ódio a si mesmo por parte de outros; uma 
profunda inquietação permeia o mundo árabe.” O desconforto criou raízes 
em todas as camadas da sociedade e se espalhou pelo mundo árabe antes 
de explodir no ano revolucionário de 2011.4

Os cidadãos egípcios estavam se mobilizando anos antes do início das re-
voluções da Primavera Árabe. Em 2004, um grupo de ativistas formou o Mo-
vimento Egípcio pela Mudança, mais conhecido como Kifaya (literalmente, 
“Basta!”), para protestar contra a continuação do governo de Mubarak no 
Egito e a preparação de seu filho Gamal para sucedê-lo como presidente. 
Também em 2004, Ayman Nour, um membro independente do Parlamento 
egípcio, criou o Partido Ghad [Amanhã]. Sua audácia em desafiar Mubarak 
nas eleições presidenciais de 2005 capturou a imaginação pública, mas Nour 
pagou um preço alto: foi condenado por acusações duvidosas de fraude eleito-
ral e preso por mais de três anos. Em 2008, opositores do regime, mais jovens 
e com formação em informática, criaram o Movimento Jovem 6 de Abril, 
cuja página no Facebook expressava apoio aos direitos dos trabalhadores. No 
final do ano, o grupo atingia dezenas de milhares de participantes, muitos 
dos quais nunca haviam se engajado em atividades políticas.
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14  Os árabes

Qualquer que fosse o seu apelo entre uma geração mais jovem, antes 
de 2011 os movimentos de base do Egito não eram páreo para o regime de 
Mubarak. Nas eleições parlamentares concluídas em dezembro de 2010, o 
Partido Democrático Nacional, que está no poder, garantiu mais de 80% 
dos assentos em eleições amplamente condenadas como as mais corrup-
tas da história do país. Grande parte da população supunha que o velho 
Mubarak estava pavimentando o caminho para a sucessão de seu filho 
Gamal ao manipular um Parlamento complacente. Desiludida, a maioria 
dos egípcios optou por boicotar as eleições para negar à nova legislatura 
qualquer vislumbre de um mandato popular. E, dois meses após as eleições, 
passaram a pedir ativamente pela queda do regime de Mubarak.

Inspirados pelo exemplo tunisiano, ativistas egípcios organizaram uma 
manifestação em massa na praça Tahrir, no Cairo, em 25 de janeiro de 
2011. Os manifestantes foram para a praça em números sem precedentes, 
somando centenas de milhares. Ondas de protestos conhecidas como o 
Movimento 25 de Janeiro varreram outras grandes cidades do Egito — 
Alexandria, Suez, Ismaília, Mansoura, ao longo do delta do Nilo e do Alto 
Egito — e levaram o país a um impasse.

Por dezoito dias o mundo inteiro assistiu petrificado enquanto o movi-
mento reformista do Egito desafiou o regime de Mubarak — e venceu. O 
governo havia recorrido a táticas sujas. Libertou prisioneiros condenados 
para provocar medo e desordem. Policiais em trajes civis agrediram os 
manifestantes na praça Tahrir, posando como contramanifestantes pró-
-Mubarak. Os homens do presidente chegaram a usar expedientes teatrais, 
armando um ataque a cavalo e camelo contra os manifestantes. Mais de 
oitocentas pessoas foram mortas e milhares ficaram feridas no decorrer 
dos protestos. Ainda assim, os manifestantes repeliram com determinação 
todas as tentativas de intimidação do regime, e seus números só aumen-
taram. Ao longo de tudo isso, o exército egípcio se recusou a apoiar o 
governo e declarou legítimas as exigências dos manifestantes.

Assim como Ben Ali, Mubarak reconheceu que sua posição era insus-
tentável sem o apoio do exército. A reticência dos militares foi ainda mais 
surpreendente no seu caso, uma vez que Mubarak era um ex-general da 
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Introdução 15

Força Aérea. Em 11 de fevereiro de 2011, o presidente egípcio renunciou, 
provocando júbilo na praça Tahrir e celebrações em todo o país. Depois de 
quase trinta anos no poder, Hosni Mubarak parecia inatacável. Sua queda 
confirmou que as revoluções árabes de 2011 se espalhariam da Tunísia e 
do Egito através do mundo árabe como um todo.

Manifestações irromperam em Benghazi em 15 de fevereiro de 2011, 
marcando o início da revolução líbia contra a ditadura de 41 anos de 
Muamar Kadafi. Naquele mesmo mês, manifestantes se reuniram em Saná, 
Áden e Taiz para pedir a queda do ditador iemenita Ali Abdullah Saleh. Em 
14 de fevereiro, protestos tomaram a praça da Pérola, em Manama, levando 
a Primavera Árabe ao Bahrein. E, em março, manifestações pacíficas na 
cidade de Dara, no sul da Síria, provocaram uma violenta repressão do 
brutal regime do presidente Bashar Assad, abrindo o capítulo mais trágico 
da Primavera Árabe.

Quando Fayda Hamdy saiu da prisão, a Tunísia e o mundo árabe ha-
viam mudado de maneira irreconhecível. Hamdy enfim conseguiu um 
advogado — uma parente — e foi absolvida de todas as acusações em 
uma única audiência em 19 de abril de 2011. Sua libertação ocorreu num 
momento em que a Tunísia começava a superar os trágicos acontecimentos 
desencadeados pela morte de Muhammad Bouazizi para enfrentar as espe-
ranças e desafios de uma nova era política após a queda do regime de Ben 
Ali. Fayda Hamdy retornou a Sidi Bouzid para trabalhar no município, em-
bora não mais na patrulha dos mercados. Em vez do uniforme azul e boné 
pontudo, ela passou a vestir roupas civis e um lenço islâmico na cabeça. 
Em seus novos trajes, ela personificava um mundo árabe transformado 
de autocracia militar em um novo experimento de democracia islâmica.5

As revoluções árabes de 2011 surpreenderam o mundo. Após décadas 
de estabilidade sob governos autocráticos, um período aparentemente sem 
precedentes de mudança rápida e dramática envolveu Estados em toda a 
região. Era como se as placas tectônicas da política árabe tivessem mudado 
do tempo geológico para o tempo real. Diante de um futuro incerto, não 
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16  Os árabes

há melhor guia do que o passado — uma verdade simples, que os analistas 
políticos muitas vezes são incapazes de ver. Com demasiada frequência 
no Ocidente, desconsideramos o valor atual da história. Como escreveu 
o comentarista político George Will: “Quando os americanos falam ‘Isso 
é história’, eles querem dizer que é irrelevante”.6 Nada poderia estar mais 
longe da verdade. Os estrategistas políticos e intelectuais ocidentais pre-
cisam prestar muito mais atenção à história se quiserem compreender as 
raízes da Primavera Árabe e discutir os terríveis desafios enfrentados pelo 
mundo árabe depois de 2011.

Os povos árabes nos tempos modernos têm enfrentado grandes desa-
fios, internos e externos. Eles procuraram escapar do domínio das potências 
estrangeiras e pressionaram por reformas para tornar seus governos menos 
autocráticos e mais responsáveis perante os cidadãos. Estes são os grandes 
temas da história árabe moderna, e eles moldaram a escrita deste livro.

Os árabes têm um imenso orgulho da sua história, sobretudo dos pri-
meiros cinco séculos após o surgimento do islamismo, que vão do século 
vii ao século xii da era cristã. Essa foi a época dos grandes impérios islâ-
micos baseados em Damasco, Bagdá, Cairo e Córdoba, que dominavam 
os assuntos mundiais. Seria possível argumentar que os primeiros séculos 
islâmicos definiram os árabes como um povo que compartilhava uma 
língua (árabe), origens étnicas entre as tribos da península Arábica e, para 
a maioria, uma fé comum no islamismo sunita. Todos os árabes veem o 
início do período islâmico como uma era passada, quando eles eram a po-
tência dominante no mundo; isso reverbera particularmente, no entanto, 
junto aos islamitas, que argumentam que os árabes eram mais poderosos 
quando aderiam mais de perto à sua fé muçulmana.

A partir do final do século xi, os invasores estrangeiros devastaram as 
terras islâmicas. Em 1099, os cruzados tomaram Jerusalém após um cerco 
sangrento, iniciando dois séculos de domínio estrangeiro. Em 1258, os 
mongóis saquearam Bagdá, a sede do califado abássida, e o rio Tigre foi 
tingido de vermelho com o sangue de seus habitantes. Em 1492, a Recon-
quista católica expulsou o último dos muçulmanos da península Ibérica. 
No entanto, o Cairo ainda se mantinha como sede do poder islâmico sob 
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Introdução 17

o sultanato mameluco (1250-1517), governando a região que compreende 
hoje Egito, Síria, Líbano, Israel, Palestina, Jordânia e as províncias do mar 
Vermelho da Arábia Saudita.

Só depois das conquistas otomanas do século xvi os árabes passaram 
a ser governados por uma capital estrangeira. Desde que Mehmed, o Con-
quistador, tomou a capital bizantina, Constantinopla, em 1453, os turcos 
otomanos governavam seu crescente império a partir da cidade que ha-
viam renomeado Istambul. Estendendo-se pelos dois lados do estreito de 
Bósforo, Istambul se localiza na Europa e na Ásia, com bairros da cidade 
em ambos os continentes. Embora fosse a sede de um império muçulmano 
sunita, a Istambul otomana estava longe de territórios árabes — a 1500 
quilômetros de Damasco, 2200 quilômetros de Bagdá e 3800 quilômetros 
do Cairo. Além disso, a língua administrativa do Império Otomano era o 
turco, não o árabe. Os árabes começaram a navegar a era moderna pelas 
regras de outros povos.

Os otomanos governaram os árabes por quatro dos últimos cinco sé-
culos. Durante esse tempo, o império mudou e as regras também. No pri-
meiro século após a conquista, o governo otomano não era nada exigente: 
os árabes tinham que reconhecer a autoridade do sultão e respeitar tanto 
as suas leis quanto as leis de Alá (a sharia, ou lei islâmica). Às minorias 
não muçulmanas era permitido organizar seus próprios assuntos, sob sua 
própria liderança comunal e leis religiosas, mediante o pagamento de um 
imposto por cabeça para o Estado. Em suma, a maioria dos árabes parecia 
ver seu lugar no império mundial dominante da época com equanimidade, 
como muçulmanos em um grande império muçulmano.

No século xviii, as regras mudaram significativamente. O Império 
Otomano havia atingido seu ápice durante o século xvii, mas em 1699 
sofreu sua primeira perda territorial — Croácia, Hungria, Transilvânia e 
Podólia, na Ucrânia — para os rivais europeus. Desprovido de recursos, 
começou a leiloar cargos estatais e propriedades agrícolas nas províncias 
como meios de gerar receita. Isso permitiu que homens poderosos em 
províncias remotas dominassem vastos territórios, acumulando riqueza 
e poder suficientes para desafiar a autoridade do governo. Na segunda 
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metade do século xviii, uma corrente desses líderes locais representou 
um sério desafio ao domínio otomano no Egito, na Palestina, no Líbano, 
na Síria, no Iraque e na Arábia.

Por volta do século xix, os otomanos haviam iniciado um período de 
grandes reformas destinadas a sufocar os desafios no interior do império 
e a conter as ameaças de seus vizinhos europeus. Essa era de reformas deu 
origem a um novo conjunto de regras, refletindo novas ideias de cidadania 
importadas da Europa. As reformas tentaram estabelecer a plena igualdade 
de direitos e responsabilidades para todos os súditos otomanos — turcos 
e árabes igualmente — em áreas como administração, serviço militar e 
impostos. Elas promoviam uma nova identidade, o otomanismo, que bus-
cava transcender as diferentes divisões étnicas e religiosas na sociedade. 
As reformas não conseguiram proteger os otomanos da intrusão europeia, 
mas permitiram que o império reforçasse seu domínio sobre as províncias 
árabes, que assumiram maior importância à medida que o nacionalismo 
corroía a posição otomana nos Bálcãs.

No entanto, as mesmas ideias que inspiraram as reformas deram ori-
gem a novas ideias de nação e comunidade, o que gerou insatisfação entre 
alguns no mundo árabe em relação à sua posição no Império Otomano. Eles 
começaram a se incomodar com as regras otomanas, culpando-as cada vez 
mais pelo relativo atraso dos árabes no começo do século xx. Contrastando 
a grandeza do passado com a atual subordinação dentro de um império que 
recuava diante de vizinhos europeus mais fortes, muitos pediram reformas 
em suas próprias sociedades e almejaram a independência árabe.

A queda do Império Otomano em 1918, no final da Primeira Guerra 
Mundial, pareceu a muitos o limiar de uma nova era de independência e 
grandeza nacional do mundo árabe. Eles esperavam ressuscitar um grande 
reino das cinzas do Império Otomano e se animaram com o chamado à 
autodeterminação nacional do presidente americano Woodrow Wilson, 
estabelecido em seus famosos Catorze Pontos. Ficariam amargamente de-
sapontados ao descobrir que a nova ordem mundial se baseava nas regras 
europeias, e não wilsonianas.7
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Os britânicos e os franceses usaram a Conferência de Paz de Paris de 
1919 para aplicar o sistema estatal moderno ao mundo árabe, com todos os 
territórios árabes, exceto os da Arábia Central e do Sul, caindo sob alguma 
forma de domínio colonial. Na Síria e no Líbano, recém-saídos do domínio 
otomano, os franceses deram às suas colônias uma forma republicana de 
governo. Os britânicos, por sua vez, dotaram suas possessões no Iraque e 
na Transjordânia com as armadilhas do modelo de monarquia constitu-
cional de Westminster. A Palestina foi a exceção, pois a promessa de criar 
um espaço nacional judaico, contra a vontade da população local, minou 
todos os esforços para formar um governo nacional.

As potências coloniais deram a cada novo Estado árabe uma capital na-
cional, que servia de sede do governo, e pressionaram os governantes a ela-
borar Constituições e a criar Parlamentos eleitos pelo povo. Fronteiras, em 
muitos casos bastante artificiais, foram negociadas entre Estados vizinhos, 
por vezes com certa acrimônia. Muitos nacionalistas árabes se opuseram a 
essas medidas, que acreditavam dividir e enfraquecer um povo árabe que 
só poderia reconquistar seu status legítimo como uma potência mundial 
respeitada por meio de uma unidade mais ampla. No entanto, de acordo com 
as regras europeias, apenas os Estados-nação reconhecidos, por mais impe-
riais que fossem suas origens, eram considerados atores políticos legítimos.

Um legado duradouro do período colonial é a tensão entre o nacio-
nalismo dos Estados-nação (por exemplo, o nacionalismo egípcio ou ira-
quiano) e as ideologias nacionalistas pan-árabes. Quando os Estados árabes 
começaram a se tornar independentes do domínio colonial nas décadas 
de 1940 e 1950, as divisões entre eles já haviam se tornado permanentes. O 
problema era que a maioria dos cidadãos árabes acreditava que os nacio-
nalismos menores baseados em estruturas coloniais eram fundamental-
mente ilegítimos. Para aqueles que aspiravam à grandeza no século xx, 
só o movimento nacionalista árabe mais amplo oferecia a perspectiva de 
atingir a massa crítica e a unidade de propósito necessária para restaurar 
seu devido lugar entre as potências. A experiência colonial transformou 
os árabes em uma comunidade de nações, e não em uma comunidade 
nacional, e os cidadãos se decepcionaram com os resultados.
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A Segunda Guerra abalou a influência europeia nos assuntos mundiais. 
Os anos do pós-guerra foram um período de descolonização, em que os 
Estados da Ásia e da África conseguiram a independência de seus gover-
nantes coloniais, muitas vezes pela força das armas. Os Estados Unidos e a 
União Soviética surgiram como potências dominantes na segunda metade 
do século xx, e a rivalidade entre os dois, que veio a ser chamada de Guerra 
Fria, definiu a nova era.

Moscou e Washington entraram em uma intensa competição pelo do-
mínio global. Enquanto os Estados Unidos e a União Soviética tentavam in-
tegrar o mundo árabe em suas respectivas esferas de influência, o Oriente 
Médio se tornou uma das várias arenas de rivalidade das superpotências. 
Mesmo naquela época de independência nacional, o mundo árabe viu seu 
espaço de manobra limitado por regras estrangeiras — as regras da Guerra 
Fria — por quase meio século (de 1945 a 1990).

As regras da Guerra Fria eram claras: um país poderia ser aliado dos 
Estados Unidos ou da União Soviética, mas não poderia ter boas relações 
com ambos. O povo árabe, de maneira geral, não estava interessado nem 
no anticomunismo americano nem no materialismo dialético soviético. 
Seus governos tentaram seguir um caminho intermediário por meio do 
Movimento dos Países Não Alinhados — sem sucesso. Em determinado 
momento, cada Estado do mundo árabe foi forçado a tomar partido.

Os Estados que entraram na esfera de influência soviética denomina-
vam-se “progressistas”, mas o Ocidente os classificava como “radicais”. Esse 
grupo incluía todos os países que haviam passado por uma revolução na 
segunda metade do século xx: Síria, Egito, Iraque, Argélia, Iêmen e Líbia. 
Os Estados que se aliaram ao Ocidente — as repúblicas liberais da Tunísia 
e do Líbano e as monarquias conservadoras do Marrocos, da Jordânia, 
da Arábia Saudita e dos Estados do golfo pérsico — foram chamados de 
“reacionários” pelos Estados árabes progressistas, mas considerados “mo-
derados” no Ocidente. Isso resultou em uma relação patrono-cliente entre 
as superpotências e os árabes, pela qual os Estados árabes asseguravam 
armas e ajuda para o desenvolvimento de suas economias por parte das 
superpotências que os patrocinavam.
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Enquanto houvesse duas superpotências, o sistema contaria com freios 
e contrapesos. Nem os soviéticos nem os americanos podiam se permitir a 
tomada de ações unilaterais na região, por medo de provocar uma reação 
hostil da outra superpotência. Autoridades do governo em Washington 
e Moscou receavam uma Terceira Guerra Mundial e trabalhavam dia e 
noite para evitar que o Oriente Médio desencadeasse tal conflagração. Os 
líderes árabes também aprenderam a jogar as superpotências uma contra a 
outra, usando a ameaça de deserção para o outro lado a fim de garantir de 
seu Estado patrono mais armas e auxílios. Ainda assim, no final da Guerra 
Fria, os árabes compreenderam que estavam longe de alcançar o grau de 
independência, desenvolvimento e respeito desejados. Com o colapso da 
União Soviética, o mundo árabe entrou em uma nova era — em termos 
ainda menos favoráveis.

A Guerra Fria chegou ao fim pouco depois da queda do Muro de Ber-
lim, em 1989. Para o mundo árabe, a nova era unipolar começou com a 
invasão iraquiana do Kuwait em 1990. Quando a União Soviética votou a fa-
vor de uma resolução do Conselho de Segurança da onu autorizando uma 
guerra liderada pelos Estados Unidos contra um antigo aliado do Kremlin, 
o Iraque, ficou claro que a situação anterior se encerrara. As certezas da 
era da Guerra Fria haviam dado lugar a uma era de poder americano sem 
restrições, e muitos na região temeram o pior.

As políticas americanas para o Oriente Médio foram altamente in-
consistentes no período que se seguiu à Guerra Fria. Os presidentes dos 
Estados Unidos adotaram políticas muito diferentes a partir dos anos 1990. 
Para George H. W. Bush, que ocupava a presidência quando do colapso 
da União Soviética, o fim da Guerra Fria marcou o início de uma nova 
ordem mundial. Sob Bill Clinton, o internacionalismo e o engajamento 
foram as grandes marcas. Com a ascensão dos neoconservadores ao poder 
após a eleição de George W. Bush, em 2000, os Estados Unidos se voltaram 
para o unilateralismo. No rescaldo dos ataques de 11 de setembro de 2001, 
a política externa do governo Bush teve um impacto devastador sobre a 

4103023_OsArabes_Final.indd   214103023_OsArabes_Final.indd   21 24/05/2021   20:1524/05/2021   20:15



22  Os árabes

região como um todo, levando a uma guerra contra o terrorismo que se 
concentrou no mundo muçulmano, tendo os árabes como principais sus-
peitos. Barack Obama tentou reverter muitas das medidas do governo Bush 
e reduzir a presença militar dos Estados Unidos na região — diminuindo 
a influência americana nesse processo.

As regras da era unipolar de dominação americana foram as mais des-
vantajosas para o mundo árabe nos tempos modernos. Sem poder alterna-
tivo para restringir a ação dos Estados Unidos, os governos se viram diante 
de uma invasão real e da ameaça de mudança de regime. Não seria um 
exagero descrever os anos posteriores aos ataques do Onze de Setembro 
como os piores da história árabe, com a Primavera Árabe servindo como 
um breve hiato, embora trágico. O que Samir Kassir observou em 2004 é 
cada vez mais verdadeiro: “Não é agradável ser árabe hoje em dia”.

Durante a maior parte dos últimos dois séculos, os árabes lutaram por 
sua independência das potências estrangeiras. Ao mesmo tempo, procura-
ram restringir o poder autocrático de seus governantes. As revoluções da 
Primavera Árabe representam o último capítulo de uma luta centenária 
por um governo transparente e pelo Estado de direito.

Até o final do século xviii, o absolutismo era a norma na Europa e no 
mundo mediterrâneo. Somente a Grã-Bretanha e a República Holandesa 
haviam subordinado os poderes do monarca a um governo eleito antes 
da Revolução Francesa, em 1789. A partir dessa data, as Constituições 
começaram a proliferar em todo o Ocidente — nos Estados Unidos em 
1789, na Polônia e na França em 1791, na Noruega em 1814 e na Bélgica em 
1831. Surgia uma nova ordem política em que a lei restringia os poderes 
dos governantes e os indivíduos alcançaram o mais elevado status legal, 
o de cidadãos.

Os árabes que visitavam a Europa no primeiro quartel do século xix 
voltavam fascinados pelas novas ideias políticas que encontravam em Paris 
e Londres. O clérigo egípcio Rifaa al-Tahtawi traduziu todos os 74 arti-
gos da Constituição francesa de 1814 para o árabe quando retornou de 
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Paris em 1831. Vivendo sob o domínio autocrático do governador egíp-
cio Muhammad Ali, Tahtawi ficou maravilhado com as restrições que a 
Constituição francesa impunha a seu rei e as proteções que estendia a seus 
cidadãos. O reformador tunisiano Khayr al-Din, inspirado nos escritos de 
Tahtawi, defendeu uma Constituição que restringisse o domínio arbitrário 
dos governantes tunisianos. Talvez não seja coincidência que os dois pri-
meiros Estados árabes a introduzirem Constituições — a Tunísia em 1861 
e o Egito em 1882 — tenham sido os primeiros a passar pelas revoluções 
da Primavera Árabe.

A onda seguinte de reforma constitucional coincidiu com a introdução 
do domínio colonial europeu logo após a Primeira Guerra Mundial. A 
Constituição egípcia de 1923, a Constituição iraquiana de 1925, a Consti-
tuição libanesa de 1926 e a Constituição síria de 1930 expressavam, cada 
uma delas, a luta árabe pela independência das potências coloniais euro-
peias com base no governo legítimo e no Estado de direito. Embora essas 
Constituições dotassem os Estados de legislações multipartidárias eleitas, 
as autoridades coloniais fizeram o máximo para minar sua soberania. O 
governo constitucional liberal ficou comprometido como uma extensão 
do domínio colonial europeu.

A rejeição do liberalismo ocorreu após a derrota na Guerra da Pa-
lestina de 1948, quando o exército israelense derrotou os Estados árabes 
para garantir 78% do Mandato Britânico da Palestina para o novo Estado 
judeu. A falta de preparo militar afastou os oficiais patrióticos de seus 
reis e presidentes, e a derrota para as forças armadas do novo Estado de 
Israel, desconsiderada na propaganda árabe como meros “bandos judaicos”, 
minou a confiança dos cidadãos nos governos recém-independentes. O 
mundo árabe entrou em uma nova era revolucionária, com golpes mili-
tares na Síria (1949), no Egito (1952), no Iraque (1958), no Iêmen (1962) e na 
Líbia (1969) que levaram ao poder homens de ação decisivos, à frente de 
governos tecnocráticos. Intensamente nacionalistas, de um nacionalismo 
árabe, os regimes militares prometiam uma nova era de justiça social, 
desenvolvimento econômico, força militar e independência de influência 
externa. Os novos governantes exigiam em troca apenas a total obediência 
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de seus cidadãos. Era uma espécie de contrato social, e durante mais de 
meio século os cidadãos árabes suspenderam voluntariamente seus es-
forços para restringir o sistema autocrático em troca de governos que 
prometiam suprir suas necessidades.

No início do século xxi, o velho contrato social foi quebrado. Em 2000, 
todos, exceto os Estados ricos em petróleo, haviam se mostrado incapazes 
de cumprir suas promessas. Cada vez mais, apenas uma estreita faixa de 
amigos e familiares dos governantes da região se beneficiava de quaisquer 
oportunidades econômicas. O nível de desigualdade entre ricos e pobres 
aumentou de forma alarmante. Em vez de tratar das queixas legítimas dos 
cidadãos, os Estados reagiram ao crescente descontentamento tornando-se 
cada vez mais repressivos. Pior ainda, procuraram ativamente preservar o 
controle de suas famílias sobre a política com a sucessão dinástica, à me-
dida que os presidentes idosos preparavam seus filhos para sucedê-los nos 
cargos. Não só o contrato social foi quebrado, mas esses regimes falidos 
ameaçavam se perpetuar.

Em 2011, os cidadãos árabes se insurgiram em movimentos populares 
que buscavam voltar a impor restrições a seus governantes. “As pessoas 
não deveriam temer seu governo”, dizia um cartaz na praça Tahrir, no 
Cairo. “Os governos deveriam temer seu povo.” Por um breve momento, 
as revoluções da Primavera Árabe conseguiram fazer com que os gover-
nantes temessem seus cidadãos. Infelizmente, o momento não durou, pois 
a revolução deu lugar à contrarrevolução e os homens fortes voltaram 
ao poder — exceto na Tunísia, onde o movimento havia surgido com o 
fatídico confronto entre Fayda Hamdy e Muhammad Bouazizi em dezem-
bro de 2010. É muito cedo para saber se a frágil ordem constitucional que 
emergiu no país será o prenúncio de uma futura ordem social ou a única 
história de sucesso da Primavera Árabe.

Seria errado enfatizar as tensões na história da região em detrimento 
de tudo o que torna o mundo árabe tão fascinante. Estudo o Oriente Mé-
dio há uma vida e fui atraído pela história árabe porque ela é muito rica e 
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diversificada. Após a infância em Beirute e no Cairo, levei meus interesses 
pelo Oriente Médio para a universidade nos Estados Unidos, onde estudei 
os idiomas árabe e turco para poder ler as fontes primárias. Examinando 
registros de tribunal e crônicas, documentos de arquivo e manuscritos, 
diários e memórias, fiquei igualmente impressionado com o familiar e o 
exótico da história árabe.

Muito do que o mundo árabe sofreu nos últimos cinco séculos é co-
mum à experiência humana em todo o planeta. Nacionalismo, imperia-
lismo, revolução, industrialização, migração rural-urbana, a luta pelos di-
reitos das mulheres — todos os grandes temas da história da humanidade 
na era moderna ocorreram no mundo árabe. No entanto, muito distingue 
os árabes: a forma de suas cidades, sua música e poesia, sua posição espe-
cial como o povo escolhido do islã (o Alcorão enfatiza não menos que dez 
vezes que Alá fez sua revelação final à humanidade em árabe) e sua noção 
de uma comunidade nacional que se estende do Marrocos até a Arábia.

Ligados por uma identidade comum baseada na língua e na história, os 
árabes são ainda mais fascinantes por sua diversidade. Eles são ao mesmo 
tempo um povo e muitos povos. À medida que o viajante atravessa o 
norte da África, do Marrocos ao Egito, o dialeto, a caligrafia, a paisagem, 
a arquitetura e a culinária, assim como as formas de governo e os tipos de 
atividade econômica, transformam-se como em um caleidoscópio. Se o 
viajante continua através da península do Sinai rumo ao Crescente Fértil, 
o mesmo tipo de diferença surge entre a Palestina e a Jordânia, a Síria e 
o Líbano e o Iraque. Partindo-se do Iraque para o sul, para os Estados 
do golfo, o mundo árabe exibe as influências do vizinho Irã. O Omã e o 
Iêmen refletem as influências da África Oriental e do sul da Ásia. Todos 
esses povos têm histórias distintas, mas todos se veem ligados por uma 
história árabe comum.

Ao escrever este livro, tentei fazer justiça à diversidade da história 
árabe, equilibrando as experiências do norte da África, do Egito, do Cres-
cente Fértil e da península Arábica. Ao mesmo tempo, tentei mostrar as 
ligações entre as histórias dessas regiões — por exemplo, como o domínio 
francês no Marrocos influenciou o domínio francês na Síria e como a rebe-
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lião contra o domínio francês no Marrocos influenciou a rebelião contra 
o domínio francês na Síria. De maneira inevitável, alguns países ocupam 
mais do que a sua justa parte da narrativa, e outros são lamentavelmente 
negligenciados.

Recorri a um vasto conjunto de fontes árabes, usando relatos em pri-
meira mão daqueles que viveram os tumultuosos anos da história árabe: 
cronistas nos períodos mais antigos dão lugar a uma ampla gama de inte-
lectuais, jornalistas, políticos, poetas e romancistas, homens e mulheres, 
famosos e infames. Parece-me natural privilegiar fontes árabes ao escrever 
uma história dos árabes, assim como se pode privilegiar fontes russas para 
escrever uma história dos russos. Estrangeiros com autoridade — estadis-
tas, diplomatas, missionários e viajantes — têm observações valiosas para 
compartilhar sobre a história árabe. Mas acredito que os leitores ocidentais 
a enxergariam de forma diferente se a vissem através dos olhos de homens 
e mulheres árabes que descreveram os tempos em que viveram.

4103023_OsArabes_Final.indd   264103023_OsArabes_Final.indd   26 24/05/2021   20:1524/05/2021   20:15


