
António Dias Farinha é reconhecido como 
o grande especialista em assuntos árabes 
e islâmicos em Portugal. Viveu e estudou 
em Marrocos, no Egipto e na Tunísia e já 
visitou quase toda a região do Médio Orien-
te e Norte de África. No Instituto de Estu-
dos Árabes, que dirige na faculdade de 
letras de Lisboa, partimos da recente depo-
sição de Mursi para uma avaliação da Pri-
mavera Árabe.  Como bom historiador, 
abstém-se de opinar. Acabámos a falar de 
meteorologia, “garante da vida humana e 
das revoluções”. Uma lição de História 
para compreender a actualidade. 
 
Os recentes eventos no Egipto trazem a 
questão: a Primavera Árabe falhou? 
Isto é uma vontade dos povos em alterar 
uma situação quase imutável durante déca-
das. Estes países conheceram ditaduras 
que não se renovavam. Veja-se o caso da 
Tunísia, onde depois da ascensão ao poder 
de [Habib] Bourguiba, o seu primeiro- 
-ministro [Zine El Abidine] Ben Ali tomou 
conta do poder, casou com uma mulher 
do clã Trabelssi – que era a cabeleireira 
dele – e apoderaram-se do país de manei-
ra exclusiva. Essa falta de renovação de 
dirigentes, as ditaduras, os problemas eco-
nómicos levaram o povo à revolta. 
Primeiro na Tunísia, depois no Egipto.  
No caso do Egipto, a monarquia terminou 
com uma revolução do exército em 1954, 
do general [Muhammad] Naguib e do coro-
nel [Gamal Abdel] Nasser, e passa a haver 
um regime militar sem renovação: de 
Naguib passa a Nasser, depois a [Anwar 
al-] Sadat e depois [Hosni] Mubarak. Sem-
pre um regime militar. E com o povo a 
sentir-se gradualmente mal governado, 
criou-se o âmbito de uma revolução. 
Que no Egipto vê ser eleito Mohammed 
Mursi, da Irmandade Muçulmana, em 
2012, deposto pelo exército este mês. 
A Irmandade Muçulmana foi fundada em 
1928 por Hassan al Banna e propunha um 
regresso às normas islâmicas dos Salaf, 
dos “antigos”, do período de Maomé, ao 
estado islâmico teocrático instituído no 
tempo do profeta entre 622 e 632, com leis 
ditadas pelo Alcorão e pela Suna. A partir 
dessas normas formou-se a Sharia, que é 
o trabalho legislativo que se sucedeu atra-
vés do ijma, o consenso, do qiyas, a analo-
gia, e de códigos importantes das princi-
pais escolas jurídicas. A Irmandade pro-
punha esse regresso ao salafismo, contestou 
Nasser, foi perseguida, vários irmãos foram 
mortos, outros expulsos, levando-a a espa-

lhar-se pelos outros países árabes e islâ-
micos. Constituíram-se células e criou-se 
o que, em princípio, era um movimento 
dos irmãos muçulmanos, que se foi orga-
nizando com características jurídicas e 
políticas mas sobretudo sociais e religio-
sas. Evidentemente tornou-se uma orga-
nização bem formada, com quadros, objec-
tivos e métodos. Mas, tendo sido fundada 
no início do século XX, hoje apresenta-se 
mais conservadora, algo antiquada, em 
relação aos jovens e às propostas mais ino-
vadoras da dinâmica social actual. 
Para além dela existe ainda o Nour, o 
outro grupo salafista do Egipto. 
De tendência mais radical do que a Irman-
dade. O mesmo se deu na Tunísia, com o 
partido Ennahda, da Irmandade, e parti-
dos recentes do tipo Nour, que significa 
“luz”. E hoje existe esta oposição entre os 
velhos partidos e a vontade de mudar dos 
jovens, que beneficiam da tecnologia, SMS, 
Facebook, que lhes dá capacidade de mobi-
lização, ainda que sem a organização da 
Irmandade. Este é um fenómeno essen-

cial para compreender o Egipto de hoje. 
Mas não só.  
Quais são as outras peças em jogo? 
Além da Irmandade e desta juventude lai-
ca – que quer progresso, educação, saúde, 
oportunidades de emprego – existem outros 
grupos liberais laicos e o partido dos cris-
tãos coptas. Essas forças estão todas no 
terreno e sem as compreender não se expli-
ca o Egipto. Mas existe uma outra, pela 
qual se deve até começar, que é um exér-
cito poderosíssimo, um dos grandes do 
mundo! São centenas de milhares de 
homens, sempre acima de 500 mil para 
85 milhões de habitantes, muito bem arma-
dos, sobretudo pelos americanos. 
Daí os EUA não assumirem a deposição 
de Mursi como um golpe militar. 
Exactamente. Eles condicionam muito o 
Egipto através da estrutura militar. Os mili-
tares sabem que quem paga são os EUA 

e que, se se desagregarem, perde-se a estru-
tura político-social, o país fica esfranga-
lhado. Desde a revolução contra a monar-
quia, com Naguib, com Nasser, com Sadat, 
com Mubarak, o exército tornou-se uma 
estrutura extremamente poderosa e coe-
sa. É profissional, organizado, com gran-
de disciplina, com armas actualizadas... 
Após Mubarak cair, a Junta Militar que 
assumiu o poder interino foi contestada 
nas ruas pouco depois. Desta vez não há 
tanta contestação aos militares… 
O que se passou em 2011? Expulsou-se 
Mubarak, o exército tentou manter a coe-
são e conseguiu. Nem podia ser de outra 
forma, porque é muito mais forte do que 
as outras forças... Organizaram-se eleições 
livres e ganhou a Irmandade contra outros 
grupos, nomeadamente os que formam a 
aliança hoje conhecida como Tamarod.  
As eleições foram consideradas limpas. 
De início, de facto, as eleições foram livres 
e Mursi subiu ao poder com 51,7% dos 
votos. O exército acabou por reconhecê- 
-lo como presidente, mas vemo-lo agora 

com reticências. Não se 
contentou com ser pre-
sidente, tentou apode-
rar-se dos restantes 
mecanismos políticos, 
tentou influenciar a 
dimensão legislativa atra-
vés da assembleia do 
Senado e tentou inter-
vir no poder judicial. E 
a maioria da população 
revoltou-se. O Tamarod 
conseguiu, repare-se 
bem, 22 milhões de assi-
naturas contra Mursi, 
que teve apenas 18 
milhões de votos! Ago-
ra lembremos que, de 

acordo com os cálculos mais isentos, pelo 
menos 15 milhões de egípcios manifesta-
ram-se no país e na praça Tahrir, no Cai-
ro, onde em 2011 foi feita a primeira revo-
lução. Foram muitos mais do que antes. 
O Tamarod ligou todos contra a Irmanda-
de, incluindo curiosamente o Nour. 
Mas quando Mursi é deposto, o Nour 
muda de posição e retira-se das negocia-
ções para um governo interino… 
Só depois. O Nour esteve presente na nomea-
ção do presidente interino do Egipto e pre-
sidente do Tribunal Constitucional [Adli 
Mansour]. Só se retirou quando Mohammed 
ElBaradei [ex-director da agência interna-
cional de energia atómica e Nobel da Paz] 
foi proposto para primeiro-ministro; não 
é aceite e acaba como vice-presidente. 
Não é aceite pelo Nour? 
Pois, consideram-no demasiado liberal, 
de tendência demasiado afastada da reli-

gião. Mas o Nour foi o segundo mais vota-
do nas primeiras eleições. Com a sua reti-
rada, os outros teoricamente ficariam em 
minoria, simplesmente a pressão das ruas 
continuava muito grande, muito maior 
que os apoiantes da Irmandade... 
Qual é a possibilidade de existirem esta-
dos laicos no mundo árabe? 
Quando falamos em estados laicos na região 
é mais no sentido de não integrarem a Sha-
ria na Constituição. Partidos laicos não 
quer dizer que não sejam religiosos, que 
não sejam muçulmanos. São muçulma-
nos na sua maioria, alguns são cristãos... 
Não são partidos anti-religião, só não arvo-
ram a bandeira da religião à sua frente. 
São religiosos mas querem religião e 
política separadas. 
Ora isso choca com a tradição do Al-Islam 
din wa dawla, “o Islão é religião e é Esta-
do”. E é nesta fronteira que o Egipto vive, 
entre os que reivindicam o Islão como 
principal informador da Constituição e da 
política e aqueles que pretendem organi-
zar um estado liberto da teia religiosa que 
envolve a organização política. O proble-
ma está depois na aplicação ao nível judi-
cial... A aplicação da lei como é que se faz? 
Em função de leis gerais ou da Sharia estri-
tamente? Entra-se em ruptura… É tam-
bém assim que se explica esta revolução. 
Fala desta segunda no Egipto agora? 
Sim. Mas note-se que a Irmandade conti-
nua a ter capacidade de resistência... 
Mas volta agora a ser perseguida, como 
na era Mubarak e anteriores... 
Naturalmente não aceita esta destituição, 
Mursi é um dos seus, foi democraticamen-
te eleito… Revolta-se. E agora? Agora é um 
problema terrível. A Irmandade continua 
poderosa, mas os seus dirigentes vêem-se 
privados de liberdade. Começa a ser ata-
cada e começa a haver problemas nas ruas. 
Que já estão a registar-se. 
Sim. Tudo indica que o Tamarod é bastan-
te mais numeroso, no entanto, não pode-
mos minimizar a Irmandade, porque está 
bem estabelecida, enquanto os outros 
dependem de uma organização ad hoc. É 
isto que está a acontecer e não é fácil ante-
ver o fim. Os restantes países vêem tudo 
muito difícil, porque não há dúvida de que 
Mursi foi eleito democraticamente e ago-
ra deposto. Mas os Estados Unidos e a 
Europa ficam divididos entre apoiar o pre-
sidente eleito ou uma revolução popular 
com intervenção do exército, quando se 
aduz que a legitimidade [de Mursi] esta-
va a tornar-se ilegítima pelo número de 
poderes que ele ia chamando a si. 
A Primavera Árabe nasceu na Tunísia 
no final de 2010. Como está o país hoje? 
A Tunísia é muito interessante, e em vários 


