
ÉPOCA - Num artigo, o senhor falou da "necessidade moral" de 
intervenção na Síria, até mais do que na Líbia. Não é uma posição 
um pouco ingênua diante da complexidade do conflito sírio? 
Timothy Garton Ash - O princípio moral numa intervenção 
humanitária é aceito pelas Nações Unidas. Tem a ver com a 
ideia da responsabilidade de proteger. Ele prevê que gover
nantes não podem fazer o que quiserem com seu povo. Se há 
mortes em grande escala de civis inocentes, principalmente 
mulheres e crianças, então existe responsabilidade por parte 
da comunidade internacional de proteger essa população. O 
ditador Bashar al-Assad tem feito na Síria o que (o ditador 
Muammar) Khadafi apenas ameaçou fazer em Benghazi, 
no leste da Líbia. O princípio moral nesse caso é defensá
vel. Isso não significa que devamos intervir militarmente, 
porque a próxima questão seria: essa intervenção é factível, 
proporcional e há uma chance razoável de sucesso? Dada a 
composição de forças ao redor da Síria, destacando o papel 
de Rússia e China, ainda não podemos responder a essa ques
tão de maneira clara e afirmativa. O limite moral básico foi 
ultrapassado, mas não podemos afirmar que uma interven
ção teria uma chance razoável de sucesso. 

ÉPOCA- O senhor compara a Primavera Árabe às revoluções que 
ocorreram nos países comunistas do Leste Europeu no fim dos 
anos 1980. Quais são as semelhanças e as diferenças? 
G a r t o n A s h - Em muitos aspectos, a Primavera Árabe é ainda 
mais extraordinária se comparada às revoluções na Europa 
Oriental em 1989. Na Europa, havia todo um precedente 
histórico de tentativas de mudanças malsucedidas, como a 
Primavera de Praga e o Movimento Solidariedade, na Polônia. 
Havia uma sociedade civil fortalecida e uma vizinhança que 
apoiava. No mundo árabe, não houve nada disso por mais de 
uma geração e, praticamente do nada, surgiram esses movi
mentos civis de massa na Tunísia e no Egito. Antes de tudo, 
esses levantes ocorreram sobretudo em países islâmicos. Isso 
é ainda mais notável se você considerar clichês como o de 
Samuel Huntington (1927-2008) e outros, que acreditam que 
países islâmicos são incapazes de gerar e manter democracias. 
Se, no cenário europeu pós-1989, houve uma clara volta às 
raízes, chamada de "Retorno à Europa", que acompanhou a 
Polônia em seu caminho rumo a uma democracia liberal, não 
há nada disso no caso de Tunísia, Líbia ou Egito. Eles têm de 
criar à medida que vão em frente. 
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ÉPOCA- Mais de um ano depois, os desdobramentos da Primavera 
Árabe estão distantes dos desejos de seus protagonistas. A demo
cracia não é uma certeza e o extremismo religioso é uma ameaça 
real. O que podemos esperar num futuro próximo? 

Garton Ash - É um perigo considerável. Em muitos países, 
claramente, as coisas descambaram para a violência. Na Sí
ria, mesmo que a oposição tenha conseguido manter a es
tratégia de não violência por algum tempo, o que há agora 
é algo semelhante a uma guerra civil. Recentemente estive 
no Egito para falar de meu projeto, o site freespeechdebate. 
com (Discurso Livre). Vi que o Exército ainda está prendendo 
manifestantes e opositores, sem contar que controla cerca 
de metade da economia. Ainda está numa posição extrema
mente dominante. E não está claro se políticos eleitos demo
craticamente tomarão de fato o poder no futuro próximo. 
As coisas não estão indo bem, mas a luta não está perdida. 
Claramente levará mais tempo do que 
em outros locais, e uma das questões-
chave não será se haverá uma política 
islâmica, mas sim que tipo de islamis
mo emergirá, se seguirá um caminho 
semelhante ao da política islâmica do 
Irã ou se inclinará para o modelo da 
Turquia. 

ÉPOCA - Por que o senhor diz que o modelo 
político-econômico chinês é a maior ameaça 
à democracia liberal? 
Garton A s h - Depois dos ataques de 11 
de setembro de 2001, os conservadores 
enxergaram a Terceira Guerra Mundial 
e previram que, nos próximos 30 anos, 
haveria um conflito generalizado com 
o islã. Nunca acreditei nisso. Não ape
nas porque o jihadismo estava em de
bate dentro do próprio mundo muçul
mano, e não apenas no Ocidente, mas 
também porque o islã nunca teve a ca
pacidade de atrair diferentes culturas e 
civilizações da mesma forma como o 
comunismo, o fascismo e a democracia 
liberal se disseminaram por diferentes países no século XX. 
Você poderia ser vietnamita, ganense ou venezuelano e 
escolher entre comunismo, fascismo ou democracia liberal, 
certo? Agora, pela primeira vez, o capitalismo autoritário 
praticado em diferentes variantes por China e Rússia tem 
a capacidade de competir e de ser atraente em várias partes 
do mundo. Se você está na África, olhando para a profunda 
crise do capitalismo das democracias ocidentais no cenário 
pós-2008 e comparando-a ao sucesso aparente do modelo 
chinês, não fica claro qual você preferiria para um país 
em desenvolvimento. É isso que tenho em mente quando 
digo que, pela primeira vez desde 1989, o Ocidente tem 
uma séria concorrência ideológica. Isso não significa que 
esse concorrente vencerá, porque o que vimos neste último 
ano, particularmente com o caso de Bo Xilai (um político 
regional em ascensão afastado do Partido Comunista sob 

a acusação de corrupção) e do ativista Chen Guangcheng 
(dissidente cego que fugiu da prisão domiciliar e hoje vive nos 
EUA), mostra quão frágil é a crença dos líderes chineses no 
sucesso de seu modelo, mesmo com taxas de crescimento 
de 8% ou 9% ao ano. 

ÉPOCA - O senhor comparou a Europa a uma mulher de meia-
idade, que passa pela pior crise de saúde de sua vida. Essa crise 
pode ser fatal? 
Garton Ash - A maior parte de meu trabalho tem sido dedicada 
a duas questões: liberdade e Europa. Os tempos mais maravi
lhosos foram quando esses dois temas andavam juntos, como 
em 1989. A pior fase foi quando eles estavam em conflito. 
Esta é a pior crise de todo o projeto europeu, certamente em 
meu tempo de vida. Nasci em 1955, basicamente a vida do 
projeto europeu. Não se trata apenas de falhas técnicas na 

Zona do Euro. As elites não estão se mo
bilizando para salvar a União Europeia. 
Elas têm de dizer: "Este projeto é muito 
importante para nós, temos de salvá-lo". 
Você não ouve isso na Alemanha, nem 
na Grécia, nem na Espanha, muito me
nos na Inglaterra. A questão é: o projeto 
entrará em declínio e chegará a seu fim, 
como uma pessoa de meia-idade doente 
e envelhecendo, ou veremos a mobiliza
ção da primeira geração verdadeira de 
europeus, dos que têm agora 20 anos? 
São jovens para quem é natural viver 
numa Europa interligada e livre, onde 
se pode viajar de uma ponta a outra 
do continente sem mudar de moeda 
ou precisar de visto. Essa geração se 
mobilizará? Para mim, essa é a grande 
questão por trás da crise europeia. E 
isso não ocorrerá antes de um fracasso 
parcial da Zona do Euro. 

ÉPOCA - Como o senhor vê a emergência de 
potências regionais, como Turquia, Brasil, 
Índia e África do Sul? 

Garton Ash-Vivemos um período de transição extraordinário, 
que representa um deslocamento de poder, modernidade e 
riqueza do Ocidente para o Oriente e, em certa extensão, do 
Norte para o Sul. Esse processo está redefinindo o desenvol
vimento histórico de nosso tempo, ao lado dos perigos do 
aquecimento global, que pode tornar este planeta inabitável. 
No momento, o único país que está traduzindo seu enorme 
e crescente poder econômico em político é a China. Lamento 
que a maior democracia do mundo, a Índia, não esteja exer
cendo um papel político mais ativo, nem mesmo em relação a 
um de seus vizinhos, Mianmar, onde ocorre um novo processo 
político, com o fim da Junta Militar. Lamento também que o 
Brasil não esteja exercendo um papel mais ativo, ou a África 
do Sul. Adoraria ver essas potências democráticas emergentes 
opinando mais na modelagem do mundo do século XXI, não 
apenas deixando que EUA e China o façam. 
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Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 736,  p. 76-78, 25 jun. 2012.




