
"Esta é uma revolução pelo Twitter e pelo Facebook" 
Esta é uma revolução pelo Twitter e pelo Facebook e há muito que a tecnologia derrubou as 
normas caducas da censura. Os homens de Mubarak parece terem perdido toda iniciativa. Os 
jornais de seu partido estão cheios de autoengano: jogam as notas sobre as manifestações 
para os pés da primeira página, como se com isso fossem tirar as multidões das ruas; como 
se, de fato, pelo apequenamento das notas os protestos jamais tivessem ocorrido. O artigo é 
de Robert Fisk. 
Robert Fisk - La Jornada 
 
Cairo – Dia de oração ou de fúria? Todo o Egito esperava o sabbath muçulmano – para não 
mencionar os terríveis aliados do Cairo – enquanto o presidente ancião do país se aferra ao 
poder, depois de noites de violência que sacudiram a fé estadunidense na estabilidade do 
regime.  
 
Até agora morreram 5 homens durante os distúrbios e quase outros mil foram encarcerados. 
A polícia golpeou mulheres e pela primeira vez um escritório do partido governante, o Partido 
Nacional Democrático foi incendiado. Os rumores são aqui tão perigosos como gás 
lacrimogênio. Um jornal do Cairo disse que um dos principais conselheiros de Hosni Mubarak 
voltou de Londres com 97 maletas repletas de dinheiro, mas outros repórteres falam de um 
presidente furioso, que grita para o alto comando das polícias, porque não trataram com 
mais severidade os manifestantes. 
 
Mohamed el Baradei, prêmio Nobel e ex-funcionário da Organização das Nações Unidas 
(ONU) voltou sexta-feira ao Egito, mas ninguém acredita – salvo talvez os estadunidenses – 
que possa concentrar em torno de si os movimentos de protesto que surgiram em todo o 
país. 
 
Já há sinais de que quem está farto do regime corrupto e antidemocrático de Mubarak estão 
convencendo os policiais mal pagos que patrulham o Cairo a se unirem a eles. Irmãos! 
Quanto lhes pagam? Uma multidão começou a gritar aos policiais da capital. Mas ninguém 
negocia: não há nada a negociar, exceto a partida de Mubarak para o exílio; e o governo 
egípcio não diz nem faz nada, que é mais ou menos o que vinha fazendo durante as três 
décadas passadas.  
 
As pessoas falam de revolução, mas não há quem substitua os homens de Mubarak – que 
jamais tinha designado um vice-presidente -, e um jornalista egípcio me disse na sexta 
passada que tinha encontrado alguns amigos que lamentavam pelo presidente isolado e 
solitário. Mubarak tem 82 anos de idade e ainda assim insinuou que postulará de novo a 
presidência, para indignação de milhões de egípcios.  
 
A verdade nua e horrível, no entanto, é que, salvo por sua polícia brutal e seu exército 
execravelmente dócil – o qual, por certo, não vê Gamal, o filho de Mubarak, com agrado -, o 
governo carece de poder. Esta é uma revolução pelo Twitter e pelo Facebook e há muito que 
a tecnologia derrubou as normas caducas da censura. 
 
Os homens de Mubarak parece terem perdido toda iniciativa. Os jornais de seu partido estão 
cheios de autoengano: jogam as notas sobre as manifestações para os pés da primeira 
página, como se com isso fossem tirar as multidões das ruas; como se, de fato, pelo 
apequenamento das notas os protestos jamais tivessem ocorrido.  
 
Mas não se precisa ler os jornais para saber o que se tem falado. A sujeira e as cidades 
perdidas, confusas, os esgotos a céu aberto e a corrupção de todo funcionário público, as 
prisões superlotadas, as eleições risíveis, todo o vasto e esclerosado edifício do poder levou, 
por fim, os egípcios às ruas. 
  
Amr Moussa, chefe da Liga Árabe, apontou algo importante na recente reunião de cúpula dos 
países árabes, no centro turístico egípcio de Sharm el Sheikh: Túnis não está longe de nós: 
os homens árabes estão destroçados.  
 
Mas será verdade mesmo? Um velho amigo me contou uma história horrível de um egípcio 
pobre que afirmou não ter interesse em afastar os chefes corruptos de suas comunidades do 
deserto. Ao menos agora sabemos onde vivem, disse. Há mais de 80 milhões de pessoas no 
Egito, 30% delas são menores de 20 anos e já não tem medo. 
 



Uma espécie de nacionalismo egípcio – mais que islamismo – faz-se sentir nas 
manifestações. O dia 25 de janeiro é o Dia Nacional da Polícia – para honrar a força que deu 
a vida combatendo as tropas britânicas em Ismailia -, e o governo reprimiu os 
manifestantes, dizendo que eles desonravam os mártires. Não, gritaram as multidões: esses 
policiais que morreram em Ismailia eram homens valentes; seus descendentes atuais, de 
uniforme, não nos representam.  
 
O governo, no entanto, não é tonto. Há certa astúcia na liberação gradual da imprensa e da 
televisão nesta pseudodemocracia desengonçada. Deu aos egípcios apenas o ar suficiente 
para respirar, para mantê-los calados, para desfrutar sua docilidade nesta vasta terra 
laranja. Agricultores e não revolucionários, mas quando vários milhões invadiram as cidades, 
os bairros baixos e a casas em ruínas e as universidades, as quais lhes deram os títulos mas 
não empregos, alto teria de ocorrer.  
 
“Estamos orgulhosos dos tunisianos: eles mostraram aos egípcios o que é ter orgulho – disse 
um colega egípcio, nesta sexta. Foram uma inspiração, mas aqui o regime foi mais rápido 
que o de Ben Ali, em Túnis. Passou um verniz de que tolera uma oposição, ao não prender 
toda a Irmandade Muçulmana e a dizer logo aos estadunidenses que o grande perigo é o 
islamismo, que Mubarak é o único que se interpõe entre eles e o “terror”...mensagem que 
Washington tem se disposto a escutar ao longo dos 10 anos passados. 
 
Existem várias pistas de que as autoridades no Cairo se preveniram acerca do que se 
avizinhava. Vários egípcios me disseram que em 24 de fevereiro agentes de segurança 
descolariam imagens de Gamal Mubarak nos bairros baixos, por temor de que provocassem 
as multidões. Mas o grande número de detenções, os golpes da polícia – em homens e 
mulheres, igualmente – e o quase colapso do mercado egípcio de valores tem mais a marca 
do pânico do que a da astúcia.  
 
E um dos problemas foi criado pelo próprio regime: o sistema se desfez de toda pessoa 
dotada de carisma; expulsou-as do país, e castrou politicamente qualquer oposição real, ao 
prender muitos dissidentes. Os estadunidenses e a União Europeia pedem que o regime 
escute o povo, mas que povo e quem são seus líderes? Não é um levante islâmico – embora 
possa chegar a sê-lo, mas, salvo a cantilena da participação da Irmandade Muçulmana nas 
manifestações, é apenas uma massa de egípcios asfixiada por décadas de fracasso e 
humilhação.  
 
No entanto, tudo o que os estadunidenses parecem capazes de oferecer a Mubarak é uma 
sugestão de reformas, coisa que os egípcios já escutaram muitas vezes. Não é a primeira 
vez que a violência chegou às ruas do país. Em 1977 houve tumultos por comida – eu estava 
então no Cairo e havia muitas pessoas famintas e excitadas; o governo de Anuar Sadat 
conseguiu controlar as pessoas baixando os preços dos alimentos e aplicando prisões e 
tortura. Tem havido motins policiais que o próprio Mubarak tem reprimido. Mas isso é algo 
novo.  
 
É interessante que não parece haver animosidade contra os estrangeiros. Muitos jornalistas 
foram protegidos pelas multidões e – apesar do deplorável apoio de Washington a ditadores 
do Oriente Médio – nem uma só bandeira dos EUA foi queimada. Isso mostra o que é novo. 
Talvez um povo tenha crescido... só para descobrir que seus governantes envelhecidos são 
todos crianças.  
 
Tradução: Katarina Peixoto 
Fonte: http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaImprimir.cfm?materia_id=17341 – 
acesso em 29/12/2011. 
 
“As redes não são apenas grandes espaços de encontro virtual. As redes são 
espaços para a diversidade” – Fernando Vicário 
Por Leandro Lopes 
Fernando Vicário tem formação em Jornalismo e Ciências da Informação, nasceu e cresceu 
na Espanha, mas boa parte da sua vida manteve o olhar na cultura dos países latinos-
americanos. Fez dessas observações do terceiro mundo, seu principal foco de estudo. Hoje, 
roda o mundo traçando esses diagnósticos, ministrando cursos e palestras. É Diretor de 
Cultura da Organização dos Estados Ibero-Americanos – OEI – e membro da International 
Federation of Arts Councils and Culture Agencies – IFACCA. 

http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaImprimir.cfm?materia_id=17341


Esteve no Brasil diversas vezes em 2010. Em uma delas, participando de uma mesa-redonda 
no “Cultura e Pensamento – Juventude e Ativismo”, evento organizado pela ONG Contato, 
em Belo Horizonte, no início de agosto. Desde então, o Observatório da Diversidade Cultural 
vem mantendo contato e fez uma entrevista com o pesquisador por e-mail. Vicário fala de 
acesso à informação e conhecimento, detalha como os meios possibilitam e incentivam ou 
não-incentivam a promoção da diversidade cultural e como se ter conteúdo de qualidade nos 
veículos comunicacionais. 
Observatório da Diversidade Cultural – A temática proposta na mesa da qual o senhor 
participou no Cultura e Pensamento – Juventude e Ativismo, em Belo Horizonte, afirmava 
que os meios de comunicação possibilitaram o acesso à diversidade cultural. Isso é verdade? 
Fernando Vicário – Em uma pequena porcentagem a mídia contribui para respeitar, 
compreender e viver com a diversidade cultural, sim. Apesar de termos poucos programas 
que mostram coisas diferentes dos padrões e poucos sites na qual a informação é 
diferenciada. Porém, eu queria diferenciar os conceitos: estes são os meios de informação e 
não de comunicação. A comunicação através da mídia é um pouco mais complexa e dá mais 
mostras da diversidade e da diferença, isso porque é feita por aqueles que procuram e 
aqueles que ajudam a encontrar. Quando há comunicação, há interação. Quando há 
informação, apenas uma das partes decide o que quer contar e a outra parte decide se quer 
ou não que contem. Por isso, tem que se ganhar audiência e as vezes se subestima o 
ouvinte unificando seus gostos. É mais fácil fingir que todos são iguais. Assim, os custos de 
produção são mais baratos. Isso porém, tem muitas consequencias negativas a longo prazo. 
ODC – Informação é o mesmo que conhecimento? 
FV – Sem dúvida que para a construção do conhecimento, é essencial a informação. Porém, 
tão importante quanto é a compreensão do que é dito por meio da informação. É preciso 
analisá-la, sintetizá-la e assimilá-la. Depois de todo este processo, aí a informação se 
transforma em conhecimento. É muito semelhante ao que acontece com os alimentos. Se 
temos muita informação, mas não temos conhecimento, estamos apenas armazenando 
gordura nas nossas cabeças. Matérias que não nos servem e que vamos ter que se desfazer, 
em algum momento. 
ODC – Quando é possível perceber que estamos sendo atolados de informação e estamos 
deixando de lado o conhecimento? 
FV – Isso acontece quando você perde toda a capacidade de analisar, quando não mais 
distingue o que é bom e o que é ruim. O conhecimento pessoal é muito parecido com o 
sentimento. No final sempre sentimos através de uma série de hábitos cultuais que são nos 
impostos e que a gente adotou para nós mesmos. Nós inventamos a melhor forma de amar, 
de odiar, de beijar e de brigar. O teste final é quando as nossas ideias concordam 100% com 
a mídia que vemos, ouvimos ou lemos. 
ODC – Nesse processo de possibilitar acesso à diversidade cultural, as redes sociais têm 
alguma importância? São elas uma ferramenta que podem contribuir para isso? 
FV – As redes sociais são uma maravilhosa invenção do século. É uma das mais completas e 
abrangentes ferramentas para trabalhar com o outro com qualidade, rapidez, eficiência e 
baixos custos. Claro que a ferramenta está definida e precisamos saber como usá-la e ter 
consciência das finalidades de se aproximar dela. Se for para manter contato com amigos, 
pode contribuir para se ter mais consciência da diversidade e da diferença, mas se a intenção 
foi alimentar outras preocupação, pode ser uma grande experiência. 
Eu recebo em minha rede várias propostas de pessoas que entendem de comunicação de 
uma maneira muito diferente de como eu a entendo. Isso me enriquece e me alimentou a 
capacidade de enfrentar e considerar outras medidas. As redes de hoje não são apenas 
grandes espaços de encontro virtual, nem apenas poderosas janelas abertas através do qual 
eu só tenho que olhar. As redes são espaços para a diversidade. 
ODC – Com a internet e o surgimento dessas novas possibilidades de interação e 
comunicação vem mudando a vida das pessoas. Nesse sentido, em que medida o acesso e a 
interação entre as diferentes culturas pode ou deve ser considerado satisfatório? 
FV – As redes sociais e a internet podem ser ferramentas que nos servem ou pelas quais 
devemos servir. Se simplesmente se conectar à internet para ver o que está acontecendo dia 
após dia, vamos ser um daqueles que alimentam as estatísticas que servem as grandes 
empresas. Como em qualquer iniciativa, deve ser você e não a máquina, que deve explorar 
as possibilidades. Se você deixar a iniciativa para a máquina é muito provável que as 
chances de interação acabe sendo zero. 
ODC – Por fim, quais os desafios e as possibilidades de articulação entre informação, 
comunicação e diversidade atualmente? 
FV – O principal desafio é a coragem. Nenhum estado no espaço Ibero-Americano se atreveu 
a ir contra a grande mídia. É preciso dialogar, promover um debate aberto e franco e não 
duvidar da capacidade dos espectadores de tirar suas próprias conclusões. Para isso, o 



Estado e a sociedade precisam ser corajosos e se atreverem a perder poder, mas ganhar 
espaços para a diversidade, cidadania e o respeito. 

Fonte: http://observatoriodadiversidade.org.br/site/as-redes-nao-sao-apenas-grandes-
espacos-de-encontro-virtual-as-redes-sao-espacos-para-a-diversidade-fernando-vicario/ - 
acesso em 29/12/2011. 
 

FSM 2011 
Direto do Cairo, ativistas cobram posição do 
FSM contra Mubarak 
Em conexão direta pela internet, militantes que 
ocupam a Praça Tahrir, na capital do Egito, 
pediram aos participantes do FSM a solidariedade 
e a vigilância internacional sobre a repressão 
contra o povo egípcio. Delegação do país árabe 
que veio a Dacar espera do FSM crítica 
contundente ao governo de Mubarak. 
Bia Barbosa 
Dacar, Senegal – De um lado, cem mil pessoas 
na Praça Tahir, no Cairo, coração da revolução 

que acontece no Egito. De outro, militantes e ativistas apertados num cibercafé na 
Universidade Cheikh Anta Diop, em Dacar, onde acontece o Fórum Social Mundial 2011.  
 
Pela internet, alguns minutos de conexão permitiram àqueles que vieram ao Senegal enviar 
uma mensagem de apoio e cumplicidade àqueles que lutam por liberdade e democracia no 
Egito. E possibilitou àqueles pedir o apoio e a vigilância da comunidade internacional à 
situação verificada no país. 
 
“Falo neste momento da Praça Tahir, que agora foi batizada por nós de Praça da Revolução. 
Há mais de cem mil pessoas aqui. No domingo, mais de dois milhões marcharam em todo o 
país. O número não para de crescer. E as pessoas continuarão chegando até [Hosni] 
Mubarak sair”, disse Alaa Shukrallah, do Centro de Apoio ao Desenvolvimento, referindo-se 
ao presidente do Egito.  
 
“Em poucos dias construímos um movimento como nunca, numa grande união do povo 
egípcio, inclusive entre cristãos e muçulmanos. Mas este é o resultado do acúmulo da luta 
pelo direito à educação, à saúde. Agora lutamos pela liberação do país. Queremos uma vida 
melhor, dignidade, democracia e justiça social”, acrescentou.  
 
Para conquistá-la, será necessário manter o movimento vivo, mas contar também com o 
apoio da comunidade internacional à soberania e respeito da vontade do povo egípcio.  
 
Na avaliação da delegação do país que veio ao Fórum Social Mundial, não será fácil derrubar 
o presidente. Ainda assim, caso o Ocidente permita que seu governo caia – em nome da 
“estabilização do Egito” –, é grande o risco de que alguém similar seja colocado no lugar.  
 
“Mubarak foi capaz de implantar o neoliberalismo em nosso país. As grandes empresas 
podem lavar o dinheiro do povo e ninguém acha que isso é corrupção; todos os serviços 
públicos e bens comuns foram privatizados; Israel continua sendo o único poder militar na 
região. Por conta disso, o Ocidente não vai deixar o povo egípcio definir seu futuro”, acredita 
Hani Serag, coordenador do Movimento Popular de Saúde, que coordenou a conexão do lado 
senegalês.  
 
“Mubarak vai sair porque tem que sair, mas vão colocar alguém apresentado ao povo como 
não-corrupto, alguém aceitável. Uma mudança completa só vai acontecer se o movimento 
continuar.”  
 
Vigilância permanente 
 
A expectativa é de que os movimentos presentes ao Fórum pressionem o atual governo do 
Egito a deixar o poder, possivelmente por meio da divulgação de um forte documento. As 
entidades do egito que participam do FSM contam com a solidariedade internacional neste 
sentido. Mas também chamam a atenção para a necessária vigilância, permanente, do que 
ainda está em andamento no país.  
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“Numa só noite mataram nove e deixaram 950 feridos. Eles querem que evacuemos a Praça. 
Nós queremos os olhos internacionais na Praça Tahir o tempo todo. A solidariedade e a 
vigilância internacional tornam isso possível”, acredita Wedad Ekkerdaoui, tradutora, que 
participa do Fórum com este objetivo. “Só o movimento das ruas pode mudar o sistema.” 
 
Da Praça Tahir, a jovem voluntária Sally Samy reforça o pedido: “É muito perigoso ficar aqui 
em protesto permanente contra as forças do governo. Algumas organizações têm dado apoio 
médico àqueles atacados pelo governo, estamos trazendo suprimentos para quem continua 
na rua, mas precisamos de apoio. Todos precisam saber dos crimes cometidos por Mubarak 
contra aqueles que protestam. Eles devem ser responsabilizados. Espero que um dia esse 
regime termine”. 
 
Reflexão mais profunda 
 
Além de inspirador, o sentimento no FSM em relação ao que acontece no Egito e à luta, de 
certa forma já vitoriosa, na Tunísia, tem provocado reflexões mais profundas sobre as 
demandas históricas altermundistas. Há muito não se vê um movimento de massas 
autodenominado revolucionário, como agora presente nos países árabes do Norte da África.  
 
“A última vez que isso aconteceu foi em 1989, na Alemanha, e o resultado foi a queda do 
Muro de Berlim. A repercussão deste processo na Europa e na África será grande. Há um tipo 
de sentimento revolucionário que está se desenvolvendo na mente das pessoas. Haverá um 
resultado no nível de consciência das pessoas”, acredita o belga Eric Toussaint, do Comitê 
pela Anulação da Dívida do Terceiro Mundo e presença constante nos Fóruns Sociais.  
 
Se a ideia de enfrentar de fato governos em nome da justiça social contaminar 
positivamente a Europa, um novo cenário pode se desenhar para os movimentos de 
trabalhadores que sofrem os resultados concretos dos planos de ajuste estrutural e da nova 
onda de austeridade levada adiante por líderes europeus. 
 
“Na França, por exemplo, os movimentos se recusaram a questionar de forma mais dura o 
governo Sarkozy. Tunísia e Egito agora mostram que isso é necessário, que a questão 
política deve estar no centro do debate”, afirma Toussaint. 
 
Fonte: http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=17396 – 
acesso em 29/12/2011. 
 

Os ventos da mudança 
Os ventos da mudança são hoje verdadeiramente mundiais. 
Por enquanto, o epicentro é o mundo árabe, e os ventos 
ainda sopram ferozes por lá. A geopolítica desta região 
nunca mais será a mesma. Os EUA e a Europa Ocidental 
estão fazendo tudo o que está ao seu alcance para 
canalizar, limitar e redirecionar os ventos da mudança. Mas 
o seu poder já não é o que costumava ser. E os ventos da 
mudança estão soprando no seu próprio terreno. É a 
maneira de ser dos ventos. A sua direção e impulso não são 
constantes nem, portanto, previsíveis. Desta vez são muito 
fortes. Já não será fácil canalizá-los ou redireccioná-los. O 

artigo é de Immanuel Wallerstein. 
Immanuel Wallerstein - Esquerda.net 
 
Há 51 anos, a 3 de Fevereiro de 1960, o então primeiro-ministro conservador da Grã-
Bretanha, Harold Macmillan, dirigiu-se ao parlamento da África do Sul, cuja maioria era do 
partido que erigira o apartheid como base do seu governo. A sua intervenção ficaria 
conhecida como o discurso dos “ventos de mudança”. Vale a pena recordar as suas palavras: 
 
“Os ventos da mudança estão a soprar neste continente, e o crescimento da consciência 
nacional é um fato político, queiramos ou não. Precisamos aceitá-lo como fato político, e as 
nossas políticas nacionais têm de levá-lo em conta”. 
 
O primeiro-ministro da África do Sul, Hendrik Verwoerd, não gostou do discurso e rejeitou as 
suas premissas e o seu conselho. 1960 passou a ser conhecido como “O ano da África”, 
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porque 16 colônias tornaram-se estados independentes. O discurso de Macmillan tinha como 
alvo, na verdade, os Estados do Sul da África que tinham grupos expressivos de 
colonizadores brancos (e, quase sempre, enormes riquezas minerais) e resistiam à simples 
ideia do sufrágio universal, na qual os negros constituiriam a esmagadora maioria dos 
eleitores. 
 
Dificilmente Macmillan poderia ser considerado radical. Explicava o seu raciocínio em termos 
de conquistar as populações asiáticas e africanas para o lado do Ocidente, na Guerra Fria. O 
seu discurso foi significativo por ser um sinal de que os líderes da Grã-Bretanha (e, 
consequentemente, os dos Estados Unidos) viam como causa perdida o domínio eleitoral 
branco no Sul da África, que poderia arrastar o Ocidente para o abismo. O vento continuou a 
soprar, e num país após o outro as maiorias negras impuseram-se, até que, em 1994, a 
própria África do Sul sucumbiu ao voto universal e elegeu Nelson Mandela presidente. Neste 
processo, porém, os interesses econômicos da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos foram de 
alguma forma preservados. 
 
Há duas lições que podemos aprender deste episódio. A primeira é que os ventos da 
mudança são muito fortes e provavelmente irresistíveis. A segunda é que quando os ventos 
varrem os símbolos da tirania, não é certo o que virá a seguir. Quando os símbolos caem, 
todos, retrospectivamente, os denunciam. Mas todos querem também preservar os seus 
próprios interesses nas novas estruturas que emergem. 
 
A segunda revolta árabe, que começou na Tunísia e no Egipto, está agora envolvendo mais e 
mais países. Não há dúvida de que outros símbolos da tirania vão cair, ou vão fazer grandes 
concessões e promover amplas mudanças nas suas estruturas estatais. Mas quem vai, 
então, deter o poder? Na Tunísia e no Egipto, os novos primeiros-ministros foram figuras-
chave dos anteriores regimes. E o exército, em ambos países, parece estar dizendo às 
multidões para porem fim aos protestos. Nos dois países, há exilados que regressam, 
assumem cargos e procuram prosseguir, ou mesmo expandir, os laços com os mesmos 
países da Europa e da América do Norte que sustentavam os anteriores regimes. É claro que 
as forças populares estão reagindo e acabam de forçar a renúncia do primeiro-ministro 
tunisiano. 
 
No meio da Revolução Francesa, Danton aconselhou “de l’audace, encore de l’audace, 
toujours de l’audace” (“audácia, mais audácia, sempre a audácia”). Ótimo conselho talvez, 
mas Danton foi guilhotinado não muito tempo depois. E os que o executaram foram 
guilhotinados em seguida. Depois, vieram Napoleão, a Restauração, 1848, a Comuna de 
Paris. Em 1989, no bicentenário, quase toda a gente era retrospectivamente a favor da 
Revolução Francesa, mas é razoável perguntar se a trindade da Revolução Francesa – 
liberdade, igualdade e fraternidade – foi realmente realizada. 
 
Algumas coisas são diferentes, hoje. Os ventos da mudança são hoje verdadeiramente 
mundiais. Por enquanto, o epicentro é o mundo árabe, e os ventos ainda sopram ferozes por 
lá. A geopolítica desta região nunca mais será a mesma. Os pontos-chave a observar são a 
Arábia Saudita e a Palestina. Se a monarquia saudita for seriamente desafiada – e parece 
possível que isso aconteça – nenhum regime do mundo árabe vai se sentir seguro. E se os 
ventos da mudança levarem as duas maiores forças políticas da Palestina a dar-se as mãos, 
até mesmo Israel pode sentir que é preciso adaptar-se às novas realidades e levar em conta 
a consciência nacional palestiniana, queira ou não queira, para parafrasear Harold Macmillan. 
 
Desnecessário dizer que os Estados Unidos e a Europa Ocidental estão fazendo tudo o que 
está ao seu alcance para canalizar, limitar e redirecionar os ventos da mudança. Mas o seu 
poder já não é o que costumava ser. E os ventos da mudança estão soprando no seu próprio 
terreno. É a maneira de ser dos ventos. A sua direção e impulso não são constantes nem, 
portanto, previsíveis. Desta vez são muito fortes. Já não será fácil canalizá-los, limitá-los ou 
redirecioná-los. 
 
(*) Tradução, revista pelo autor, de Luis Leiria para o Esquerda.net 
Fonte:  http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=17603 – 
acesso em 29/12/2011. 
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