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Ocidente em xeque
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O mês de maio foi marcado por importantes acontecimentos no 
Oriente Médio, desde a divulgação da morte de Bin Laden até o 
anúncio de um possível acordo entre israelenses e palestinos 

o início de maio, o jornalista britânico 
Robert Fisk afirmou que a morte de 
Osama era irrelevante para o cenário po-
lítico se comparada aos levantes da cha-

mada Primavera Árabe, iniciados em dezembro de 
2010. Segundo ele, o líder da Al Qaeda já não tinha 
a influência nem a liderança de outros tempos. De 
outro lado, percebe-se os ecos desses movimentos 
populares até mesmo na Europa, tendo como porta 
de entrada a Espanha, uma região que historica-
mente sofreu influência direta do Oriente (leia pá-
gina 19). No momento de fechamento desta edição, 
no último dia de maio, mês que teve seu início com 
o anúncio da morte de Bin Laden pelo presidente 
Barack Obama, o cenário é de muitas incertezas.  

Na Líbia, o presidente da África do Sul, Jacob 
Zuma, após encontro com Muamar Khadafi decla-
rou, no último dia 30, que o ditador líbio estaria 
pronto a aceitar o plano da União Africana por um 
cessar-fogo na Líbia, que incluísse a interrupção 
dos bombardeios da Otan (aliança militar ociden-
tal). Porém, não deu indicativos de que deixaria o 
poder.  

No Iêmen, no mesmo dia, forças de segurança 

governistas mataram a tiros pelo menos 22 mani-
festantes contrários ao governo na cidade de Taiz. 
Soldados leais ao presidente Ali Abdullah Saleh 
entraram na cidade à força para desmobilizar um 
protesto que já dura quatro meses, em que os mani-
festantes permanecem acampados na Praça da Li-
berdade. Saleh se recusa a deixar o poder, apesar de 
meses de protestos e da forte oposição de uma das 
principais tribos do país.

Em Israel surgem acusações graves, que parti-
ram dos EUA, de que empresas israelenses teriam 
mantido relações comerciais com o Irã, país visto 
como principal inimigo de Israel. Os norte-ameri-
canos apontaram um dos maiores grupos empre-
sariais de Israel, o Grupo Ofer, de ter vendido um 
navio petroleiro a uma grande empresa iraniana. 
Investigações da imprensa local revelam que na-
vios pertencentes ao Grupo Ofer atracaram diver-
sas vezes em portos iranianos.

Poucos dias antes, o primeiro-ministro israe-
lense, Benjamin Netanyahu, anunciou que o país 
estaria disposto a assumir “compromissos dolo-
rosos” para buscar a paz, durante seu discurso no 
Congresso dos Estados Unidos. “Os acordos de 
paz entre Israel, Egito e Jordânia são vitais, mas 
não suficientes. Temos que encontrar uma forma 
de forjar a paz duradoura com os palestinos. Estou 
disposto a assumir compromissos dolorosos para 

alcançar esta paz histórica. Como líder de Israel, é 
minha responsabilidade guiar meu povo no cami-
nho da paz”.

Netanyahu lembrou os congressistas america-
nos de que as negociações para chegar a um acor-
do de paz haviam fracassado nas últimas décadas 
porque os palestinos não estavam dispostos a acei-
tar um Estado judeu. “Os senhores veem, nosso 
conflito nunca foi acerca da criação de um Estado 
Palestino. Sempre foi pela existência do Estado ju-
deu”. O líder israelense deu a senha de que, como 
parte de um futuro acordo de paz com palestinos, 
alguns assentamentos judeus ficarão fora das fron-
teiras de Israel. 
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Netanyahu anuncia possível acordo com palestinos

egundo reza uma lenda criada por 
mim neste exato parágrafo, as frases 
lapidares deram origem às lápides, e 
não o contrário.

No passado remotíssimo, quando todo mun-
do era ignorante até dizer chega, só havia frases 
banais para serem lembradas.

A pessoa vivia uma vida e, por mais prolixa 
que fosse, nada de raro brilho restava pro dito ser 
lembrado.

Assim, na hora final, o finado era depositado 
numa cova, num túmulo, ou até em mausoléu, e 
nenhuma linha bem-escrita sublinhava sua traje-
tória neste vale de lágrimas. Apenas clichês em 
baixo relevo, o lugar-comum no mais comum dos lugares.

Os parentes até tentavam os serviços de algum escriba, pra colocar um dístico na última 
morada do fulano. Mas só havia frase feita. Morrer nos antanhos era cair no esquecimento, 
tanto que raros são lembrados.

Até que, por força da evolução, a raça humana se humanizou como nunca. Então come-
çaram  a nascer pensadores, filósofos, poetas, escritores, cientistas e outros bambas no uso do 
bestunto. 

A partir de sei lá quando, o monólogo e o diálogo melhoraram muito. Não demorou e 
era Platões e Sênecas, Shakespeares e Cervantes, Galileus e Dantes, Voltaires e Benjamins 
Franklins por todo o lado, uma nobre galeria de falantes de boa fala. O resultado foi o sur-
gimento das frases lapidares. Eram tantas que enchiam desde papiros e placas de argila até 
pergaminhos e paredes. 

Aí, cada vez que um falador genial desses se ia pro além, tascavam uma das suas  memorá-
veis frases numa lasca de pedra. E lá ficava sua tumba identificada pelo sinal de vida inteligente, 
algumas linhas lapidares.

Em pouco tempo todos queriam ser lapidados pelo talento alheio e as frases lapidares 
passaram a ser adotadas no atacado e no varejo dos cemitérios, como citações cunhadas. 

Desse modo foi instituída a lápide, um pedaço de rocha no formato institucional conheci-
do: é onde cabem os dizeres de indiscutível sabedoria e brilhantismo, lições que a humanidade 
guarda para sempre. 

Podia ser esse o final feliz das frases lapidares, só que não foi.
Acabou que a genialidade e a sapiência perderam espaço na cachola humana e foram 

substituídas nas lápides por palavras nada grandiosas, até vulgares.
Hoje estamos ilhados pelo óbvio, cercados de saudades eternas por todos os lados. Quer 

dizer: ao contrário do passado, não se vê mais frases lapidares. Nem nas lápides. Sumiram.
Isso é evidente: até neste texto ninguém vai achar sequer uma frase lapidar.
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Uma potência em declínio
É a partir deste cenário de aparente caos e ins-

tabilidade política no Oriente Médio e Norte da 
África que a professora Analúcia Danilevicz Pe-
reira, do Programa de Pós-graduação em Estudos 
e Estratégias em Relações Internacionais da Ufrgs, 
analisa os aspectos simbólicos, políticos e comer-
ciais dos últimos acontecimentos, em especial a 
Primavera Árabe e a suposta execução do principal 
líder da Al Qaeda, Osama Bin Laden e seus refle-
xos na região.

Extra Classe – A morte de Bin Laden é real-
mente irrelevante se comparada aos levantes árabes?

Analúcia Pereira - Sim e não. Os EUA teriam 
cumprido uma etapa da solução das questões vin-
culadas ao 11 de setembro com a morte de Osama 
Bin Laden. Uma leitura um pouco mais atenta faz 
a gente perceber que existe um simbolismo nesta 
morte, porque se revelou na verdade um problema 
muito maior. Essas empreitadas militares dos Es-
tados Unidos no Afeganistão, no Iraque e depois 
na Líbia terão consequências bastante graves. O 
que observamos hoje é que isso tudo está ligado 

à questão palestina.  Há uma visão por parte do 
mundo árabe, de uma maneira geral, de que houve 
mais uma agressão, independente do fato de se tra-
tar de um líder terrorista e do que represente seu 
papel. Então há uma relação direta entre os levan-
tes e o que simboliza os EUA, a Otan e seus aliados 
locais, como uma presença agressiva na região.

EC – Como a senhora analisa a execução de 
Osama Bin Laden pelos EUA e a forma como foi di-
vulgada?

Analúcia – Me parece algo bastante estra-
nho, para não dizer outra coisa. De uma hora para 
outra surge uma superequipe de militares, que vai 
empreender uma ação deste porte em um país, o 
Paquistão, que embora aliado, possui uma divisão 
interna muito grande. É muito nebulosa e dúbia 
a participação deste país neste episódio. Há dúvi-
das quanto à legalidade da operação. Assim como, 
pela ausência de provas concretas da execução e de 
como tudo se deu, há mais dúvidas do que certe-
zas. Isso, inclusive, joga contra a legitimidade da 
operação. É uma situação bastante obscura e não 

parece que os norte-americanos estão inclinados 
esclarecer alguma coisa e desfazer a visão mundial 
que foi criada.

EC – Como marketing político foi um tiro pela 
culatra?

Analúcia – Há uma necessidade de se garan-
tir o respeito da opinião pública norte-americana, 
ainda mais em um período de crise interna que 
vem desde a crise econômica de 2008, que ainda 
não foi superada.  Uma notícia dessas, de certa for-
ma, eleva a autoestima da população que vai ter de 
se acostumar com a ideia de que os Estados Uni-
dos não mais serão uma superpotência. Por outro 
lado, essas atitudes são típicas de uma potência em 
declínio, com demonstração de força em excesso. 
Mas é preciso entender que “potência em declínio” 
deve ser entendida estritamente do ponto de vista 
político, econômico e de seu papel internacional. E 
“nação em declínio”, devido a essa queda política, 
econômica e de capacidade de influência interna-
cional reflete culturalmente na estima e nos valores 
da sociedade americana. Valores que vêm sendo 
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sistematicamente rejeitados fora dos EUA de uma forma muito 
mais visível a partir do final da guerra fria. É uma potência que 
perdeu sua capacidade de liderança mundial e se tornou bastante 
agressiva na tentativa de manter esse status.

EC – Isso não é reflexo da perda de controle dos EUA?
Analúcia – Certamente. Me parece que este é um momento 

de vazio na capacidade de ingerência, o que revela a possiblidade 
de uma contraposição, seja contra os líderes que são tradicionais 
aliados dos americanos, como contra os demais. Caso da Líbia, 
de Kadhafi, que sempre foi ambíguo tanto em suas relações com 
o mundo árabe, quanto com Israel, Europa e EUA. Há um espa-
ço de movimentação novo em função do vazio e da incapacidade 
dos EUA em atuar politicamente nestas regiões. No momento 
em que só a via militar se apresenta como alternativa, isso se es-
gota, pois eles não podem estar presentes militarmente em todo 
o globo. 

EC – É correto dizer que existe um vácuo de políticas claras do 
Ocidente para a região?

Analúcia – Sim, existe uma grande fragilidade do bloco 
ocidental, de forma geral, no sentido de não conseguir atuar na 
região em prol dos interesses ocidentais, mesmo que de forma 
questionável. Isso me parece bastante claro. Hoje há uma ten-
dência muito clara de os países buscarem um modelo próprio de 
desenvolvimento. O modelo ocidental já não é mais modelo que 
os árabes almejam para si, muito pelo contrário. Querem  mo-
delos que sejam capazes de dar respostas aos sérios problemas 
sociais e de desigualdade na região. 

EC – Esses levantes podem ser considerados um embrião 
de um processo de democratização ou essa é uma visão muito 
otimista dos fatos?

Analúcia – É preciso analisar isso de um ponto de vista mais 
teórico. De qualquer forma, a questão da democracia, do modo 
como a entendemos no Ocidente, liberal e representativa, não é 
algo que seja desejado enquanto experiência para essas socieda-
des. A maior parte delas nunca experimentou nada parecido com 
a democracia nos padrões como a conhecemos.  A capacidade 
de desenvolvimento econômico não está atrelada a um regime 
político determinado. 

EC – Passa mais pela capacidade de implantação de regimes 
que consigam dar respostas à exclusão e às diferenças sociais, prin-
cipal mote dos levantes?

Analúcia – É exatamente isso.
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