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VERISSIMOTribos com
bandeiras
THOMAS L. FRIEDMAN

D
avid Kirkpatrick, chefe do es-
critório do “New York Times”
no Cairo, escreveu um artigo
sobre a Líbia no qual fez a

pergunta-chave, não só sobre a Líbia
mas sobre todas as novas revoluções
no mundo árabe: “A questão paira so-
bre a revolta líbia desde o momento em
que o primeiro comandante de tanque
desertou para se juntar a seus primos
nas ruas de Benghazi: a batalha da Líbia
é um choque entre um ditador brutal e
a oposição democrática ou, fundamen-
talmente, uma guerra civil tribal?”

Esta é a questão por que há duas es-
pécies de Estados no Oriente Médio:
“países reais”, com longa história em
seu território e forte identidade nacio-
nal (Egito, Tunísia, Marrocos, Irã); e
aqueles que podem ser chamados de
“tribos com bandeiras”, ou Estados
mais artificiais, com limites traçados
pelas potências coloniais e que captu-
ram em suas fronteiras tribos e seitas
que não só nunca se dispuseram a vi-
ver juntas como nunca se moldaram in-
teiramente numa família única de cida-
dãos. São eles Líbia, Iraque, Jordânia,
Arábia Saudita, Síria, Bahrein, Iêmen e
Emirados Árabes Unidos.

As tribos e seitas que constituem es-
ses Estados há muito são mantidas jun-
tas pela mão de ferro de potências co-
loniais, reis ou ditadores militares. Não
têm cidadãos reais. Rodízio democráti-
co no poder é impossível porque cada
tribo vive segundo o princípio do “man-
de ou morra” — ou minha tribo ou seita
está no poder ou estamos mortos.

Não é acidental o fato de que as re-
beliões democráticas do Oriente Médio
começaram em três países reais — Irã,
Egito e Tunísia —, onde as populações
são modernas, com grandes maiorias
homogêneas que põem a nação à frente
da seita ou tribo. Mas, à medida que es-
sas revoluções se espalham para socie-
dades mais tribais e sectárias, tornou-
se difícil discernir onde acaba a busca
de democracia e onde começa o desejo
de que “minha tribo ganhe da sua”.

Em Bahrein, uma minoria sunita, 30%
da população, domina a maioria xiita.
Há muitos bareinitas sunitas e xiitas
que têm identidade política moderna e
aceitariam uma verdadeira democra-
cia. Mas muitos outros veem a vida co-
mo uma guerra sectária de soma zero,
incluindo os linhas-duras na família real
al-Khalifa, que não têm intenção de ar-
riscar o futuro dos bareinitas sunitas
sob um governo da maioria xiita. É por
isso que as armas lá logo apareceram. É
o domine ou morra. O Iraque ensina o
que é preciso para democratizar um
grande país árabe tribalizado uma vez
que se remova do poder um ditador de
mão de ferro. É preciso bilhões de dó-
lares, 150 mil soldados americanos,
muitas baixas, uma guerra civil em que
os dois lados testam o poder do outro e
depois um lancinante processo, do
qual fomos o parteiro, em que seitas e
tribos escreveram sua constituição de-
finindo como viver junto sem ditador.

Possibilitar aos iraquianos escrever
seu próprio contrato social é a coisa
mais importante que os EUA fizeram.
Foi, de fato, a experiência liberal mais
importante da moderna história árabe
porque mostrou que até mesmo tribos
com bandeiras podem fazer a transição
do sectarismo para a democracia. Mas
ainda é só uma esperança. Os iraquia-
nos ainda não nos deram a resposta de-
finitiva à sua questão-chave: o Iraque é
assim porque era assim que Saddam
era ou Saddam era assim porque assim
é o Iraque: uma sociedade tribalizada?

Em outras palavras, a Líbia é apenas
a linha de frente de uma série de dile-
mas morais e estratégicos que iremos
enfrentar à medida que as rebeliões
prossigam nas tribos com bandeiras.

Respeito o desejo do presidente
Obama de evitar uma matança na Líbia.
Mas temos de ter mais cuidado. O que
tornou o movimento pela democracia
no Egito tão poderoso é que o povo era
o seu dono. Os jovens egípcios sofre-
ram centenas de baixas em sua luta por
liberdade. E deveríamos ser duplamen-
te cautelosos ao intervir em lugares
que podem desmontar em nossas
mãos, à la Iraque, especialmente quan-
do não sabemos, à la Líbia, quem os
opositores realmente são — movimen-
tos democráticos dirigidos por tribos
ou tribos explorando a linguagem da
democracia?

É triste, mas não podemos bancar is-
so. Se o presidente está pronto para to-
mar decisões difíceis e urgentes, não
deveriam ser sobre a reconstrução dos
EUA, não da Líbia? Ele não deveria pri-
meiro forjar uma política energética
que enfraqueça todos os Kadafis e uma
política orçamentária que garanta o so-
nho americano para outra geração?

THOMAS L. FRIEDMAN é jornalista.
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O porrete

ções junto ao SUS resultam de pro-
blemas decorrentes de falta de aces-
so à água potável, negligenciado a
42% dos brasileiros. Já nos países
desenvolvidos, os problemas am-
bientais são consequência funda-
mentalmente da industrialização e
do desenvolvimento tecnológico.

Os danos ambientais transcen-
dem os limites de espaço e tempo.
Uma poluição marítima causada por
derramamento de óleo poderá dis-
seminar-se por águas territoriais de
diferentes países, afetando várias
comunidades, em virtude de seu al-
cance internacional. Os danos am-
bientais podem ainda produzir efei-
tos no presente e no futuro, por ve-
zes, não havendo como prever o im-
pacto temporal. Por isso, o direito

ao meio ambiente de-
manda um pacto entre
as presentes e futuras
gerações, o que fomen-
ta a noção de desen-
volvimento sustentá-
vel, como o "desenvol-
vimento que atende às
necessidades do pre-
sente, sem comprome-
ter a capacidade de as
futuras gerações aten-
derem às suas pró-
prias necessidades",
na definição da Comis-

são Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento. Daí o desafio de
uma nova ética sustentável, que vise
a compatibilizar o desenvolvimento
econômico, o desenvolvimento so-
cial e a preservação ambiental.

É neste contexto que se insere o
polêmico caso Belo Monte, envol-
vendo a construção de usina hidre-
létrica no Pará, por seus graves ris-
cos e impactos socioambientais, es-
pecialmente em relação às comuni-
dades tradicionais da bacia do Xin-
gu, que pode vir a ficar praticamente
sem água com o desvio do rio. No lo-
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A
natureza desabafa dando
máximo sinal de alerta no
início de 2011. À tragédia
do Japão somam-se deze-

nas de outras, em geografias diver-
sas, a compor um mosaico de dra-
mas socioambientais, incluindo no
Brasil as centenas de mortes na Re-
gião Serrana do Rio, as fortes inun-
dações no Sul e as vorazes tempes-
tades em São Paulo.

A Cruz Vermelha estima que há no
mundo hoje mais pessoas desloca-
das por desastres ambientais do
que por guerras. Até 2010, a ONU
contabilizava 50 milhões de refugia-
dos ambientais. Qualquer situação
de refúgio é por si só reflexo de um
grave padrão de viola-
ção a direitos huma-
nos. Os danos ambien-
tais têm gerado um
crescente fluxo migra-
tório, com o desloca-
mento forçado de pes-
soas compelidas a lu-
tar por novas condi-
ções de vida em outras
regiões e países.

A comunidade cien-
tífica converge em con-
cluir que as mudanças
c l imát i cas es tão a
ocorrer e resultam, sobretudo, da
ação humana. O Conselho de Direi-
tos Humanos da ONU reconhece que
as transformações ambientais im-
pactam a realização dos direitos hu-
manos direta e indiretamente, sendo
os grupos mais vulneráveis seu alvo
preferencial.

Nos países em desenvolvimento a
maioria dos problemas ambientais
está relacionada à pobreza e à exclu-
são social (à falta de acesso à mora-
dia, à saúde, à educação e à higiene
adequadas). No caso brasileiro,
constata-se que 70% das interna-
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O
Rio de Janeiro viverá, nos
próximos anos, os maiores
eventos esportivos do cená-
rio mundial: a Copa do Mun-

do de 2014 e as Olimpíadas em 2016.
Isto, sem mencionar os Jogos Mundiais
Militares, já neste ano, e a Copa das
Confederações, em 2013.

O Brasil e, em particular, o estado e a
cidade do Rio de Janeiro têm todas as
condições de surpreender o mundo,
com o uso intenso da tecnologia da in-
formação e comunicação. As palavras
“criatividade” e “superação” podem,
mais uma vez, fazer a diferença.

Ações importantes vêm sendo de-
sencadeadas e podem ser aceleradas,
num verdadeiro pacto: poder público,
iniciativa privada e terceiro setor. O
programa “14Bis” formulado pela Fi-
nep, com o apoio direto de cientistas,
pensadores e empresários brasileiros,
é um dos exemplos concretos nesta di-
reção. O Plano Nacional de Banda Lar-
ga, lançado em 2010, começará a ga-
nhar escala com os acordos governa-
mentais, como é o caso do que foi feito
entre governos federal, do estado e do
município do Rio. Aceleração ainda
maior poderá ocorrer se as operado-
ras de Telecom também se engajarem,
de forma definitiva, para que alcance-
mos as metas do PNBL. O acesso à in-
ternet em banda larga é fator primor-
dial para uma boa imagem do Brasil
nesses eventos esportivos.

Podemos, também, acrescentar a
consolidação gradual, mas consistente,
da TV Digital no país. O SBTVD-T (Sis-
tema Brasileiro de Televisão Digital Ter-
restre), com o seu potencial de intera-
tividade para TV Aberta, tem como di-
ferencial o Ginga-NCL, primeira tecnolo-
gia concebida no Brasil homologada co-
mo “padrão internacional” por um ór-
gão de telecomunicações (a UIT). O pa-
drão da TV digital brasileira já é adota-
do por mais de uma dezena de países no
mundo, incluindo Argentina, Chile, Ve-
nezuela e Uruguai, entre outros.

O governo estadual, através do Pro-
derj, tem concebido aplicações inova-
doras voltadas à experimentação das
possibilidades da TV digital, para veicu-
lar, de forma interativa, informações de
utilidade pública, na área de saúde.

Com muita inspiração e, principal-
mente, muita transpiração e foco, po-
deremos fazer dos eventos esportivos
que se aproximam “o maior espetáculo
da Terra”, em termos do uso da tecno-
logia. Temos que aproveitar a hospita-
lidade e a fácil comunicação da popu-
lação fluminense e carioca, com o uso
criativo e intenso de redes sociais, que
integrem a nossa população com os tu-
ristas estrangeiros e de outros esta-
dos, transmitindo não só informações
e “dicas”, como experiências e emo-
ções. Podemos traduzir o poder de in-
teratividade do Ginga na nossa TV di-
gital e nos celulares e, em resumo, fa-
zer da nossa tecnologia um grande
show de interação humana.

PAULO COELHO é presidente do Centro de
Tecnologia da Informação e Comunicação do
Estado do Rio de Janeiro (Proderj).
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cal há 30 terras indígenas com 24 po-
vos e línguas diferentes. O Movimen-
to Xingu Vivo para Sempre, aliado a
40 entidades, submeteu o caso à Co-
missão Interamericana de Direitos
Humanos, a fim de que seja suspen-
so o processo de licenciamento am-
biental relativo a Belo Monte, evitan-
do a grave violação a direitos de co-
munidades afetadas. Ação civil pú-
blica proposta pelo Ministério Públi-
co Federal do Pará também questio-
na na Justiça as irregularidades da
concessão da inusitada licença de
instalação “parcial” da usina, sem
que condições prévias fossem aten-
didas — isto porque o licenciamen-
to ambiental no Brasil dá-se median-
te a concessão de três tipos de licen-
ça: licença prévia; licença de insta-
lação; e licença de operação. Alega-
se, ainda, a violação ao princípio da
necessária participação das comu-
nidades atingidas. Por determina-
ção da OEA, em 11 de março último,
caberá ao Estado Brasileiro prestar
informações sobre a outorga da li-
cença e os procedimentos de con-
sulta prévia e participação das po-
pulações afetadas.

O legado socioambiental de 2011
em suas dramáticas lições requer do
Estado brasileiro o compromisso
ético-jurídico de honrar a legislação
nacional e internacional em matéria
ambiental, respeitando plenamente
seus princípios e comandos, de for-
ma a preservar direitos fundamen-
tais de populações vulneráveis. Afi-
nal, a comunidade científica já ates-
tou que os devastadores fenômenos
“naturais” têm como causa maior a
intervenção humana, sendo urgente
“desnaturalizar” as graves tragédias
ambientais contemporâneas, cujos
ilimitados efeitos ultrapassam em
muito a limitada resposta humana.

FLÁVIA PIOVESAN é professora da
PUC/São Paulo.

A limitada resposta humana
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Cavalcante

Criatividade
e superação

“F ale suavemente mas carre-
gue um porrete” era a recei-
ta do presidente (1901 a
1909) americano Theodore

Roosevelt para o sucesso na política ex-
terna. Barack Obama fala suavemente, co-
mo se viu na sua visita recente ao Brasil,
mas não descartou o porrete como arma
política que herdou dos seus antecesso-
res, apesar de tê-lo criticado para se ele-
ger. Tudo se repete na Líbia, a começar
pela hipocrisia da indignação seletiva: al-
guns tiranos antes tolerados, quando não
abertamente apoiados como o Saddam,
passam a ser inaceitáveis e atacáveis en-
quanto o porrete poupa outros, que ainda
servem. Depois virão as baixas civis de-
nunciadas por um lado e negadas pelo ou-
tro, as fotos de crianças mutiladas, as dis-
cussões sobre a eficiência ou não dos ata-
ques aéreos “cirúrgicos”, etc. E teremos
mais um exemplo dessa contribuição mo-
derna às táticas de guerra, a estranha
doutrina do bombardeio humanitário.

TESES CHOCANTES
Christopher Hitchens e Alexander Co-

ckburn se alternavam numa página da re-
vista americana “The Nation”, uma sema-
na um, uma semana outro. Até que Hit-
chens surpreendeu leitores e editores da
“Nation” com sua posição a favor da inter-
venção americana no Iraque, uma posição
que até hoje ele é obrigado a defender da
perplexidade geral quando se apresenta
em público. A revista não o demitiu mas
Hitchens acabou pedindo para sair. Ficou
Cockburn, que continua, apesar de tam-
bém destoar da linha da revista, no seu
caso sendo às vezes até mais radicalmen-
te esquerdista do que ela. Mas Cockburn
também teve seu momento Hitchens, ex-
pondo uma opinião inesperada que cho-
cou todo o mundo. Sua tese é que toda a
questão ambiental, do aquecimento glo-
bal e dos males do combustível fóssil, é na
verdade uma campanha da indústria nu-
clear, que quer nos assustar para mono-
polizar o fornecimento de energia no pla-

neta. Segundo Cockburn, o mundo não es-
tá esquentando, os polos não estão der-
retendo, os rios não estão morrendo, há
petróleo de sobra para mais alguns milha-
res de anos e quando o petróleo acabar
teremos o etanol e outras fontes naturais
renováveis. E o vento. E a energia solar.

Cockburn é um jornalista respeitado.
Suas posições progressistas o creden-
ciam para os leitores da “Nation” que, no
entanto, na sua provável totalidade, não
têm dúvida sobre os estragos da polui-
ção ambiental negados por Cockburn. É
previsível que as cartas de leitores in-
crédulos atacando Cockburn diminuam
depois das notícias do desastre ecológi-
co na usina nuclear de Fukushima, mas
ele não vai conseguir convencer muita
gente. E será interessante ver o que Co-
ckburn escreverá sobre Ann Coulter, a
boneca loira do reacionarismo america-
no, que há dias propôs na TV outra tese
chocante, a de que a radioatividade faz
bem às pessoas.

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 24 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 7.




