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EUROPA, ORIENTE E CIVILIZAÇÃO

Desejo falar agora sobre a Ásia e a Europa, no quanto diferem mutuamente em todos 
os aspectos, e sobre a compleição dos povos, em que se distinguem, sem que pareçam 
em nada entre si. O discurso  [logos] sobre tudo isso seria muito longo, mas falarei 
sobre o que for mais importante e sobre o que for mais interessante, na medida em 
que assim me pareceram. Afirmo que a Ásia difere mais da Europa no que concerne às 
naturezas [physeis] de todas as coisas que brotam da terra e dos homens. Pois, na 
Ásia, tudo é muito mais belo e maior;  essa região é mais dócil e os caracteres dos 
homens mais amenos e mais afáveis. A causa disso é a mistura das estações, porque (a 
Ásia) fica em meio aos levantes do Sol, voltada para a aurora, e mais além do frio. E 
ela apresenta crescimento e docilidade maior em todas as coisas, quando nada for 
predominante  pela  violência,  mas a  igualdade [isomoiria]  exercer seu poder sobre 
tudo.1

Os povos habitantes das regiões frias, e particularmente os europeus são cheios de 
coragem [thymos],  mas lhes faltam inteligência  [dianoia]  e habilidade  técnica;  por 
isso, mesmo vivendo como povos relativamente livres, são incapazes de se organizar 
politicamente  [apoliteutha]  e  impotentes  para  constituir  império  e  exercer  poder 
sobre seus vizinhos. Ao contrário, os asiáticos são inteligentes e de espírito inventivo, 
mas não têm nenhum ânimo [athuma]; é por isso que vivem dominados e escravidão 
contínuas. Mas a raça [genos] dos helenos, ocupando uma posição geográfica [topos] 
intermediária, participa de maneira similar das qualidades dos dois grupos de povos 
precedentes, pois ela tem bom ânimo [enthymon] e é inteligente, razão pela qual leva 
uma existência livre [eleutheria] sob a proteção de excelentes instituições políticas, 
sendo  até  mesmo  capaz  de  governar  o  mundo  inteiro  caso  atinja  a  unidade  de 
constituição [politeía].2

A Anabase3, no entanto, deixa claro que os gregos lutavam de forma muito diferente 
de seus adversários, e que essas características de batalha puramente helênicas – a 
noção  de  liberdade  pessoal,  a  rigorosa  disciplina,  as  armas  incomparáveis,  a 
camaradagem igualitária, a iniciativa individual, a constante adaptação e flexibilidade 
tática, a preferência por batalha de choque de infantaria pesada – eram por sua vez os 
dividendos assassinos da cultura helênica de modo geral. A maneira peculiar de matar 
dos gregos vinha do governo consensual, da igualdade entre as classes intermediárias, 
da auditoria civil de assuntos militares e de uma separação entre política e religião, 
1 HIPÓCRATES. Dos ares, águas e lugares. XII. 1-2. In: CAIRUS, Henrique; RIBEIRO JR., Wilson. Textos hipocráticos. O 
doente, o médico e a doença. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2005. Coleção História & Saúde. p. 103-104.
2 ARISTÓTELES. Política, VII, 7, 1327 b 20-33. Tradução a partir do texto grego disponível em www.perseus.tufts  . Acesso   
em 01/02/2007.
3 Anabasis, o relato de Xenofonte da retirada dos dez mil mercenários helênicos em 401 a.C, depois da morte de  Ciro, o 
Jovem, que os contratara para conquistar o trono persa. 
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liberdade   e individualismo, e racionalismo.(...) Este livro tenta explicar por que isso 
acontece, por que os ocidentais usaram tanto sua civilização para matar os outros – 
para guerrear de modo tão brutal e com tanta freqüência sem serem mortos.4 

ORIENTE, OCIDENTE E CIVILIZAÇÃO

Civilização: [De civilizar + -ção; fr. Civilisation.]
1.  Estado  ou  condição  do  que  se  civilizou:  povos  que  se  encontram  num  estado 
avançado de civilização. 
2. Ato, processo ou efeito de civilizar(-se). 
3.  O conjunto de características próprias à vida social coletiva; cultura. 
4. Processo pelo qual os elementos culturais concretos ou abstratos de uma sociedade 
(conhecimentos, técnicas, bens e realizações materiais, valores, costumes, gostos, etc.) 
são coletiva e/ou individualmente elaborados, desenvolvidos e aprimorados. 
5.  P.  ext.  O estado de aprimoramento  ou desenvolvimento social  e  cultural  assim 
atingido. 
6.  P.  ext.  Tipo  de  sociedade  resultante  de  tal  processo,  ou  o  conjunto  de  suas 
realizações;  em  especial,  aquele  marcado  por  certo  grau  de  desenvolvimento 
tecnológico,  econômico  e  intelectual,  considerado  ger.  segundo  o  modelo  das 
sociedades ocidentais modernas, caracterizadas por diferenciação social, divisão do 
trabalho,  urbanização e concentração de poder político e econômico:  a civilização 
egípcia; a civilização helênica.5

Ao empreender esta história dos homens em vez da dos reis, abandonando o mundo 
das batalhas pelo do trabalho e o acessório pelo essencial, Voltaire inventava, se não a 
palavra civilização, pelo menos a coisa – a história das civilizações.
Foram  ainda  necessários  cerca  de  dois  séculos  para  elaborar  a  noção  tal  como 
vulgarmente  a  entendemos  hoje.  Sabe-se  que  esta  elaboração  se  traduziu, 
gramaticamente,  pelo  deslizar  do  singular  para  o  plural  e  da  maiúscula  para  a 
minúscula. Primeiro foi necessário inventar a Civilização. A língua francesa dispunha, 
desde o século XVI, do adjetivo 'civilisé' com o sentido de 'poli' [polido]; no século 
XVII surgiu o verbo 'civiliser' com o sentido de 'policer' [tornar polido]; quer dizer 
que, providos de tais sinônimos e com a mesma etimologia do que eles, o adjetivo 
'civilisé'  e o verbo 'civiliser'   evocavam realidades antigas, em rigor medievais, mas 
baseadas, tanto num caso como no outro, num mundo geograficamente limitado de 
que a 'cité' [o núcleo, parte mais antiga, de certas cidades] constituía o centro. Para lá 
do mundo 'político' [no sentido de : mundo da cidade (pólis)], começava a barbárie, a 
menos que se situasse logo às portas da cidade, com os vilões da planície, na orla da 
floresta de onde saiu, não menos etimologicamente, a selvageria...”
A cidade (cité), essa, é uma criação humana que separa o homem da natureza e 
instaura uma nova ordem em que o indivíduo se subordina ao grupo e o instinto á 
razão; é ela que forma o homem por excelência – o cidadão; foi na observância da sua 

4 HANSON, Victor Davis.  Por que o ocidente venceu. Massacre e cultura – da Grécia Antiga ao Vietnã.  [título original: 
Carnificina e cultura] Rio de Janeiro: EDIOURO, 2002 (2001). p.18, 19.
5 FONTE: Dicionário Aurélio Eletrônico.
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ordem, das suas leis, que este se educou; respirando, o seu ar tornou-se livre; ei-lo, 
enfim, porque aí vive, polido, civilizado – todo ele urbanidade. “6

Os terroristas de 11 de setembro fizeram mais do que assassinar 6000 americanos e mil 
cidadãos inocentes de mais de 80 nações. Eles deram um golpe na democracia, na 
liberdade e  na paz,  valores  que os  EUA, o Brasil  e os  nossos  amigos ao redor  do 
mundo  compartilham.  O  mundo  deve  se  unir  para  se  defender  dessa  ameaça  à 
civilização.7

Precisamos ser conscientes da superioridade da nossa civilização, que consiste em um 
sistema  de  valores  que  deu  ao  povo  uma  ampla  prosperidade  nos  países  que  a 
adotaram  e  garante  respeito  pelos  direitos  humanos  e  a  religião.  Esse  respeito 
certamente não existe nos países islâmicos.8

Os Estados Unidos não esmorecerão em sua guerra contra o terror no mundo, apesar 
do crescente número de baixas  e  generalizadas  críticas.  Nenhuma nação pode ser 
neutra entre a civilização e o caos.9

Meu  caro  leitor,  se  você  defende  os  valores  da  tradição  judaico-cristã,  como  eu 
defendo, saberá que a reeleição de George Bush representa o triunfo da civilização 
sobre  a  barbárie.  É  a  vitória  das  teses  mais  caras  dos  conservadores,  aquelas  que 
defendem o livre mercado, a redução do Estado, a defesa intransigente dos interesses 
do Ocidente frente aos seus inimigos, o dizer "não" sonoro ao governo mundial, o 
negar peremptório do coletivismo desdobrado em suas muitas vertentes. A vitória de 
Bush é uma dádiva de Deus, pelo que temos que agradecer.10

Minha vida como uma jovem africana numa família muçulmana devota, num sistema 
de clã e tribal, foi muito diferente da minha vida no Ocidente. Este livro11 narra minha 
jornada do obsoleto para o moderno, do caos e superstição para a paz, oportunidade e 
iluminação. Queria mostrar que no Ocidente é possível, mesmo vindo de onde vim, 
tornar-se alguém se você aceita a lei, sem medo de reação da família, clã ou tribo.
FOLHA  -  Num  artigo,  o  jornal  "New  York  Times"  disse  que  você  tem  uma  visão  
idealizada  do  Ocidente... 
HIRSI ALI - Eu vivo no Ocidente há 14 anos. Você não idealiza uma realidade da qual 
participa diariamente. No Ocidente, como uma mulher, eu tenho acesso à educação e 
independência financeira. Posso escolher meu próprio companheiro e amigos, posso 
votar e participar do governo. Há coisas no Ocidente que acho injustas. Ver uma idosa 
comendo  algo  do  lixo  em  Nova  York  é  um  escândalo  para  mim.  É  também 
escandaloso que haja pessoas pobres vivendo nesses países ricos, sem casa, comida ou 
tratamento de saúde. Diferentemente de onde eu vim, entretanto, o Ocidente é unido 

6 PELETIER, A.  A noção de civilização. In:  PELETIER, Antoine.; GOBLOT, Jean-Jacques. Materialismo Histórico e História  
das Civilizações. 2 ed. Lisboa: Estampa, 1975 (1969). p.14-15.
7 OROZCO, Cristobal. Unidos contra o terror. FOLHA DE SÃO PAULO, São Paulo, 23/09/2001. p. 2.
8 Disponível em www.terra.com.br/noticias/mundo/2001/09/27/098.htm. Acesso em 20/05/2002.
9 Palavras do discurso do presidente norte-americano George W. Bush, pronunciado em convenção da Legião Americana. 
CORREIO DO POVO, Porto Alegre, 1/09/2003, p. 4.
10 CORDEIRO,  José  Rivaldo.  Vitória  da  civilização.  02/11/2004.  Disponível  em  “Mídia  Sem  Máscara”: 
www.midiasemmascara.com.br/artigo.php?sid=2894. Acesso em 26/02/2007.
11 INFIEL. A HISTORIA DE UMA MULHER QUE DESAFIOU O Islã .São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

http://www.midiasemmascara.com.br/artigo.php?sid=2894
http://www.terra.com.br/noticias/mundo/2001/09/27/098.htm


história antiga I – 2009/I – turma b – p. IV

no propósito de aliviar os pobres, tanto num nível local quanto global. Nós não temos 
isso de onde eu vim. Lá, se você é esperto, rouba dos vizinhos.12 

Tenho minhas  dúvidas  sobre  essa  expressão  [“choque de  civilizações”],  criada  por 
Samuel Huntington e que se tornou uma teoria sobre o que está acontecendo hoje no 
mundo. Como interpretação geral dos eventos, não posso ter certeza, mas certamente 
acho que a violência atual dramatiza o choque de dois sistemas de valores que são 
completamente  opostos,  e  isso  torna  o  fenômeno  ao  mesmo  tempo  trágico  e 
fascinante.
O  Ocidente  é  apaixonadamente  comprometido  com  seu  valor  de  liberdade  de 
expressão  e  os  países  islâmicos  são  apaixonadamente  comprometidos  com  seu 
conceito de sagrado.  Não há forma de mediar  essa contradição  e  encontrar  uma 
solução. Não acho que uma contradição se apresente ao público global de forma tão 
dramática freqüentemente. É entristecedor e fascinante ao mesmo tempo.
Um dos problemas para nós, do Ocidente, é entender a força da paixão em relação ao 
sacrilégio nos países islâmicos. A maioria de nós perdeu a noção de sacrilégio, que 
naturalmente foi muito forte na Idade Média e no início da Idade Moderna.
Na nossa sociedade altamente secularizada e materialista, é difícil entender o conceito 
de uma paixão visceral por símbolos sagrados e contrária a qualquer crítica agressiva, 
que pode ser traduzida em violência física, nas ruas. Temos que aceitar o fato de que 
há um profundo senso de ultraje e violação de um símbolo religioso nesse caso e 
temos de entender essa revolta, por mais difícil que possa parecer.13

Civilização  faz parte da família de conceitos a partir dos quais um oposto pode ser 
nomeado,  ou  que  começam  a  existir,  eles  próprios,  a  fim  de  se  constituir  como 
opostos. 
'Grego' e 'bárbaro' são noções casadas. ' Sem grego, não há bárbaro', escreve François 
Hartog. É preciso que existam comunidades dotadas da  verdadeira  linguagem para 
que  outros  povos  seja  considerados  como  'mudos',  homens  que  não  sabem  falar 
(bárbaros).
(...)
Pelo  jogo  das  antigas  oposições  verbais,  o  contrário  da  civilização  pode  ser 
denominado  barbárie.  E,  de  maneira  mais  geral,  as  nações  que  não  são  tão 
diretamente identificáveis com o próprio espírito da civilização não estarão isentas - 
sobretudo em tempo de crise internacional - da suspeita de barbárie..
(...)
Esse emprego - francês, republicano, carregado de intensidade sagrada - da palavra 
civilização prosseguirá no século XX diante do adversário alemão, até encontrar, no 
hitlerismo,  uma  barbárie  capaz  de  constituir  incontestavelmente  seu  antônimo 
encarnado.14

A civilização ocidental formulou sua luta pela dominação como uma guerra santa da 
humanidade contra a barbárie, da razão contra a ignorância, da objetividade contra o 

12 Excertos de ALI, Ayaan Hirsi. FOLHA DE SÃO PAULO. São Paulo,  03 nov. 2007, Caderno Ilustrada,  Disponível em 
www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0311200711.htm.  Acesso em 12/11/2007. Entrevista concedida a Eduardo Simões.
13 DARNTON, Robert. A via sacra. FOLHA DE SÃO PAULO, São Paulo, 12 de fevereiro de 2006. p. 4. Entrevista a Daniel 
Buarque.
14 STAROBINSKI, Jean. As máscaras da civilização. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p. 20, 37. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0311200711.htm
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preconceito, do progresso contra a decadência, da verdade contra a superstição, da 
ciência contra a magia, da racionalidade contra a paixão. Interpretou a história da sua 
existência como a substituição gradual e inexorável do domínio da natureza sobre o 
homem pelo domínio do homem sobre a natureza. Apresentou sua própria conquista 
como, primeiro e acima de tudo, um avanço decisivo na liberdade de ação humana, 
no seu potencial criativo e na sua segurança. Identificou liberdade e segurança com a 
sua própria ordem social: a moderna sociedade ocidental é definida como sociedade 
civilizada,  que por sua vez é entendida como um Estado do qual a maior parte da 
feiúra e morbidez naturais, assim como da imanente propensão humana à crueldade e 
à violência, foi eliminada ou pelo menos abafada.15

Mas esta  tradição [a  ocidental]  tampouco pode nos oferecer algum repouso.  Pois, 
embora ela tenha engendrado a democracia e a filosofia, as revoluções americana e 
francesa,  a  Comuna  de  Paris  e  os  conselhos  operários  húngaros,  o  Partenão  e 
Macbeth, ela também produziu o massacre  dos mélios pelos atenienses, a Inquisição, 
Auschwitz,  o  Gulag  e  a  bomba  atômica.  (...)  E  essas  possibilidades  extremas  da 
humanidade no domínio do monstruoso concretizaram-se,  par excelence,  em nossa 
tradição.16 

(...)  o  Holocausto não foi  simplesmente  um problema judeu nem fato da  história 
judaica apenas.  O Holocausto nasceu e foi executado na nossa sociedade moderna e  
racional, em nosso alto estágio de civilização e no auge do desenvolvimento cultural  
humano, e por essa razão é um problema dessa sociedade, dessa civilização e cultura.
(...)  A  essência  e  a  tendência  histórica  da  modernidade,  a  lógica  do  processo 
civilizador, as perspectivas da e as barreiras à progressiva racionalização da vida social 
são muitas vezes discutidas como se o Holocausto não tivesse acontecido, como se 
não  fosse  verdade  e  mesmo  não  merecesse  séria  consideração  o  fato  de  que  o 
Holocausto  “dá  testemunho do  avanço  da  civilização”17 ou  que  “a  civilização  hoje 
inclui os campos de extermínio e Muselmänner18 entre os seus produtos materiais e 
espirituais”.19

ORIENTALISMO
Ao contrário dos americanos, os franceses e os britânicos - e em menor medida os 
alemães,  os russos,  espanhóis,  portugueses,  italianos e suíços -  tiveram uma longa 
tradição daquilo que deverei chamar de orientalismo, um modo de resolver o Oriente 
que  está  baseado no lugar  especial  ocupado na  experiência  ocidental  européia.  O 
Oriente não está  apenas  adjacente à  Europa;  é  também onde estão localizadas  as 

15 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e holocausto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998 (1996).p. 119-120. O autor define esta 
autovisão como uma das versões do mito etiológico, relativo às origens, que a civilização ocidental utilizou ao longo do 
tempo para legitimar sua hegemonia espacial, projetando-a como superioridade temporal .  Idem, p. 119. A citação que 
conclui o excerto é de  RUBENSTEIN, Richard e ROTH, John. Approaches to Auschwitz. San Francisco: SCM press, 1987. 
p. 324.
16 CASTORIADIS, C. As encruzilhadas do labirinto/2. Os domínios do homem. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987.  A pólis 
grega e a criação da democracia.  p. 275.
17 Referência original: RUBENSTEIN, Richard. The cunning of history. New York: Harper., 1978, p. 324.
18 Plural de  Muselmann,  termo alemão que significa “muçulmano” e que, na realidade dos campos de concentração foi 
usado para designar prisioneiros que sofriam de fome e exaustão e estavam resignados com sua sorte.
19 BAUMAN, Z.. op. cit., p. 12 e 204. Os destaques são do autor.
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maiores, mais ricas e mais antigas colônias européias, a fonte das suas civilizações e 
línguas,  seu  concorrente  cultural  e  uma  das  suas  mais  profundas  e  recorrentes 
imagens do Outro. Além disso, o Oriente ajudou a definir a Europa (ou o Ocidente), 
como sua imagem, idéia, personalidade e experiência de contraste.20 

Em uma visita a Beirute durante a terrível guerra-civil de 1975-6, um jornalista francês 
escreveu  com  pesar  sobre  a  devastada  área  central  da  cidade  que  [...]  "parecera 
outrora pertencer [...] ao Oriente de Chateaubriand ou Nerval". Ele tinha razão sobre 
o lugar, é claro, especialmente no que dizia respeito a um europeu. O Oriente era 
quase uma invenção européia, e fora desde a Antigüidade um lugar de romance, de 
seres exóticos, de memórias e paisagens obsessivas, de experiências notáveis. Estava 
agora  desaparecendo:  acontecera;  de um certo modo,  o seu tempo havia  passado. 
Talvez parecesse irrelevante que os próprios orientais tivessem alguma coisa em jogo 
nesse processo, que mesmo no tempo de Chateaubriand e Nerval houvesse orientais 
vivendo lá, e que agora eram eles que estavam sofrendo; o principal para um visitante 
europeu, era uma representação européia do Oriente e da sua ruína contemporânea, 
tanto um como a outra com um significado comum privilegiado para o jornalista e 
seus leitores franceses. 21

"O CORAÇÃO DAS TREVAS"

O movimento  [em Alexandria]  é  todo comercial,  rápido,  precipitado.  As  ruas  são 
ladeadas de armazéns; as carroças deixam sulcos na lama. O interesse, a aspereza do 
ganho, o estado de colonos espoliadores, dão uma aspecto de brutalidade e de avidez 
àquela população; aqui o grego perde o seu perfil correto, agradável e penetrante; o 
marselhês já não tem a sua fisionomia quente, expressiva, sutil, aventureira, nem o 
italiano os seus traços voluptuosos e cheios. Têm todos feições combativas e aguçadas 
de exploradores ávidos.22

Eram conquistadores, e para isso só se precisa da força bruta...nada do que se pode 
gabar, quando se a tem, uma vez que essa força é apenas um acidente que resulta da 
fraqueza de outros. Eles agarravam o que podiam conseguir porque estava ali para ser 
agarrado.  Era  simples  assalto  com violência,  agravado com assassinato em grande 
escala, e homens partindo cegos para aquilo...como é muito justo quando para os que 
enfrentam as trevas. A conquista da terra, que em sua maior parte significa tomá-la 
daqueles que têm uma cor ligeiramente diferente ou narizes ligeiramente mais chatos 
que os nossos, não é uma coisa bonita quando a gente a olha de muito perto. O que 
redime é apenas a idéia. A idéia por trás disso; não é uma impostura sentimental, mas 
uma idéia; e uma crença abnegada na idéia...uma coisa que se pode erguer, e se curvar 
diante dela, e oferecer-lhe um sacrifício.(p.16)

Parecia, no entanto, que eu era também um dos Trabalhadores,  com um capital – 
vocês  sabem. Algo como um emissário da luz, algo como uma espécie  inferior de 

20 SAID, Edward. Orientalismo. O Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 19909 (1978). p. 
13-14.
21 Ibid.,. p. 13.
22 QUEIROZ, Eça de. O Egito. Porto Alegre: Pradense, 2002. p. 32. Eça viajou ao Egito no final de 1869, quando tinha 23 
anos.
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apóstolo. Desencadeara-se na imprensa e nas conversas um monte dessas besteiras 
naquele tempo, e a excelente mulher, vivendo bem no centro de toda essa impostura, 
fora arrebatada na onda. Falava em ‘afastar aqueles milhões de ignorantes de suas 
maneiras  horríveis’,  até  que  pela  minha  honra,  me  deixou  bastante  incomodado. 
Aventurei-me a insinuar que a Companhia era organizada com vistas ao lucro. ‘- Você 
esquece, caro Charlie, que o trabalho merece sua paga – disse, brilhantemente. 23 

A HISTÓRIA SEGUNDO WALTER BENJAMIN24 
A tradição  dos  oprimidos  nos  ensina  que  o  “estado  de  exceção”  em que 
vivemos é na verdade a regra geral.  Precisamos construir  um conceito de 
história que corresponda a essa verdade. Nesse momento, perceberemos que 
nossa tarefa é originar  um verdadeiro estado de exceção;  com isso,  nossa 
posição  ficará  mais  forte  na  luta  contra  o  fascismo.  Este  se  beneficia  da 
circunstância de que seus adversários o enfrentam em nome do progresso, 
considerado  como  norma  histórica.  O  assombro  com  o  fato  de  que  os 
episódios em que vivemos no século XX “ainda sejam possíveis”, não é um 
assombro  filosófico.  Ele  não  gera  nenhum  conhecimento,  a  não  ser  o 
conhecimento de que a concepção de história  da qual  emana semelhante 
assombro é insustentável.

Imagem abaixo:  Estátua de leão em terracota, de Tell Harmal, danificada quando do saque do 
Museu de Bagdá, ocorrido na tomada da cidade pelos norte-americanos e aliados.

Disponível em página do Instituto Oriental da Universidade de Chicago: 
http://oi.uchicago.edu/OI/IRAQ/dbfiles/farchakh/farchakh_048.htm.  Acesso em 28 fev. 2009.

23 CONRAD, Joseph. O coração das trevas. São Paulo: Brasiliense, 1984. p. 24.
24 BENJAMIN, W. Obras escolhidas. Magia e técnica, arte e política. 2 ed. São Paulo: Brasiliense, 1986. p. 226.
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