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DIVERSIDADE CULTURAL, CONFLITOS E VIDA EM SOCIEDADE

Movimentos culturais no mundo ocidental e seus impactos na vida política e 
social

Diversidade cultural diz respeito à variedade de culturas que existe entre os homens. O Brasil, 
com sua vasta expansão territorial, apresenta inúmeras tradições e costumes, diversas formas 
de se vestir, de falar, de se alimentar. Tudo isso é cultura e as diferenças precisam ser respeitadas 
para que haja um convívio saudável na sociedade.

Para pensar a questão da diversidade cultural devemos partir de uma visão antropológica. Desde 
seus primórdios, a Antropologia elegeu a cultura humana e seus múltiplos desdobramentos 
como seu objeto de estudo principal, o que ainda é uma marca característica geralmente 
associada a esta disciplina, o que ainda é historicamente posterior à Sociologia.

Enquanto esta última se debruçava, desde meados do século XIX, em pesquisas sobre os 
problemas urbanos causados pelo avanço e estabelecimento do capitalismo industrial no 
mundo ocidental, a Antropologia focou seus estudos em povos considerados exóticos, 
geralmente situados fora do ambiente das cidades americanas e europeias. 

A relação com o outro foi enfoque característico das pesquisas antropológicas, sobretudo 
a partir da crítica ao etnocentrismo dos estudos evolucionistas. Enquanto, atualmente, 
nos estudos antropológicos contemporâneos prevalecem interpretações que enaltecem o 
multiculturalismo e a convergência de culturas distintas, no final do século XIX, predominava o 
evolucionismo nos estudos culturais.  

A noção de cultura 

Partindo da noção de cultura em Franz Boa, pode- afirmar que “Toda a obra de Boas é uma 
tentativa de pensar a diferença. Para ele, a diferença fundamental entre os grupos humanos é 
de ordem cultural e não racial.[...]

Ao contrário de Tylor, de quem ele havia, no entanto, tomado a definição de cultura, Boas 
tinha como objetivo o estudo “das culturas” e não “da Cultura”. Cada cultura representava uma 
totalidade singular e todo seu esforço consistia em pesquisar o que fazia sua unidade. Daí sua 
preocupação de não somente descrever os fatos culturais, mas de compreendê-los juntando-
os a um conjunto ao qual estavam ligados. Um costume particular só pode ser explicado se 
relacionado ao seu contexto cultural. Trata-se, assim, de compreender como se formou a 
síntese original que representa cada cultura e que faz a sua coerência. Cada cultura é dotada 
de um “estilo” particular que se exprime através da língua, das crenças, dos costumes, também 
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da arte, mas não apenas desta maneira. Este estilo, este “espírito” próprio a cada cultura influi 
sobre o comportamento dos indivíduos.” 

Etnocentrismo

A escola antropológica representada por Franz Boas rompeu com o modelo evolucionista 
de interpretação das culturas, que as julgava de acordo com uma visão linear de progresso. 
Assim, no modelo calcado no evolucionismo, como Edward Tylor, Cultura tinha uma concepção 
universalista, baseado na ideia de uma unidade psíquica da humanidade: com isso, para 
pensadores como Tylor e outros que se fundamentavam em torno de ideias de um darwinismo 
social, as culturas evoluiriam, passando todas pelos mesmos estágios, rumo ao progresso. Boas 
negou esse modelo de explicação baseado na evolução de estágios culturais, adotando, por 
outro lado, uma perspectiva particularista que via cada cultura como algo único.

Desse modo, as diferenças entre culturas não eram mais interpretadas por um suposto grau 
de avanço rumo ao progresso. As culturas passaram a ser compreendidas como algo único e 
os costumes e regras sociais de um determinado povo deveriam ser interpretados de acordo 
com as funções que desempenhavam em cada sociedade. A partir daquele momento (início 
do século XX), o relativismo cultural foi tomado como uma espécie de regra de conduta 
antropológica, combatendo, por sua vez, todo e qualquer esboço de postura etnocêntrica que 
fazia com que o pesquisador julgasse as demais culturas com base na sua.

Como exemplo de conflitos culturais, temos os conflitos de base religiosa.

Depois da II Guerra Mundial, a ONU adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
que colocava em pauta o “respeito universal e observância dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião”. O ideal foi reforçado 
em 1999, ano em que líderes budistas, protestantes, católicos, cristãos ortodoxos, judeus, 
muçulmanos e de várias outras religiões se reuniram para assinar o Apelo Espiritual de Genebra. 
O documento pedia aos líderes políticos e religiosos algo simples: a garantia de que a religião 
não fosse mais usada para justificar a violência.

Passados muitos anos e outras muitas tentativas de garantir a liberdade religiosa, grande 
parte dos conflitos que hoje acontecem no mundo ainda envolve crenças e doutrinas, que se 
misturam a uma complexa rede de fatores políticos, econômicos, raciais e étnicos. De “A a T”, 
conheça sete conflitos atuais que têm, entre suas motivações, a intolerância religiosa:

1. Afeganistão

Grupos em conflito: fundamentalistas radicais muçulmanos e não-muçulmanos

O Afeganistão é um campo de batalhas desde a época em que Alexandre, o Grande, passava por 
lá, em meados de 300 a.C. Atualmente, dois grupos disputam o poder no país, em um conflito 
que se desenrola há anos. De um lado está o Talibã, movimento fundamentalista islâmico que 
governou o país entre 1996 e 2001. Do outro lado está a Aliança do Norte, organização político-
militar que une diversos grupos demográficos afegãos que buscam combater o Regime Talibã.

Após os atentados de 11 de setembro de 2001, a Aliança do Norte passou a receber o apoio dos 
Estados Unidos, que invadiram o Afeganistão em busca do líder do Al-Qaeda, Osama Bin Laden, 
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estabelecendo uma nova república no país. Em 2011, americanos e aliados comemoraram a 
captura e morte do líder do grupo fundamentalista islâmico responsável pelo ataque às Torres 
Gêmeas, mas isso não acalmou os conflitos internos no país, que continua sendo palco de 
constantes ataques talibãs.

2. Nigéria

Grupos em conflito: cristãos e muçulmanos

Não é apenas o rio Níger que divide o país africano: a população nigeriana, de aproximadamente 
148 milhões de habitantes, está distribuída em mais de 250 grupos étnicos, que ocuparam 
diferentes porções do país ao longo dos anos, motivando constantes disputas territoriais. 
Divididos espacialmente e ideologicamente estão também os muçulmanos, que vivem no norte 
da Nigéria, e cristãos, que habitam as porções centro e sul. Desde 2002, conflitos religiosos 
têm se acirrado no país, motivados principalmente pela adoção da sharia, lei islâmica, como 
principal fonte de legislação nos estados do norte. A violência no país já matou mais de 10 mil 
pessoas e deixou milhares de refugiados.

3. Iraque

Grupos em conflito: xiitas e sunitas

Diferentes milícias, combatentes e motivações se misturam no conflito que tem lugar em 
território iraquiano. Durante os anos de 2006 e 2008, a Guerra do Iraque incluía conflitos 
armados contra a presença do exército dos Estados Unidos e também violências voltadas aos 
grupos étnicos do país. Mas a retirada das tropas norte-americanas, em dezembro de 2011, 
não cessou a tensão interna. Desde então, grupos militantes têm liderado uma série de ataques 
à maioria xiita do país. O governo iraquiano estima que, entre 2004 e 2011, cerca de 70 mil 
pessoas tenham sido mortas.

4. Israel

Grupos em conflito: judeus e mulçumanos

Em 1947, a ONU aprovou a divisão da Palestina em um Estado judeu e outro árabe. Um ano 
depois, Israel foi proclamado país. A oposição entre as nações árabes estourou uma guerra, 
que, com o crescimento do território de Israel, deixou os palestinos sem Estado. Como tentativa 
de dar fim à tensão, foi assinado em 1993 o Acordo de Oslo, que deu início às negociações 
para criação de um futuro Estado Palestino. Tudo ia bem até chegar a hora de negociar sobre a 
situação da Cisjordânia e da parte oriental de Jerusalém – das quais nem os palestinos nem os 
israelenses abrem mão.

Na Palestina, as eleições parlamentares de 2006 colocaram no poder o grupo fundamentalista 
islâmico Hamas. O grupo é considerado uma organização terrorista pelas nações ocidentais e 
fracassou em formar um governo ao lado do Fatah – partido que prega a reconciliação entre 
palestinos e israelenses. O Hamas assumiu o poder da Faixa de Gaza. E o Fatah chegou ao da 
Cisjordânia, em conflitos que se prolongaram até fevereiro de 2012, quando os dois grupos 
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fecharam um acordo para a formação de um governo. Mas segundo o site da Al Jazeera, rede 
de notícias do Oriente Médio, a rixa continua. Eleições parlamentares e presidenciais serão 
conduzidas nos dois territórios e a tensão internacional permanece pela possibilidade do 
Hamas voltar a vencer no processo eleitoral. 

5. Sudão

Grupos em conflito: muçulmanos e não-muçulmanos

A guerra civil no Sudão já se prolonga há mais de 46 anos. Estima-se que os conflitos, que 
misturam motivações étnicas, raciais e religiosas, já tenham deixado mais de 1 milhão de 
sudaneses refugiados. Em maio de 2006 o governo e o principal grupo rebelde, o Movimento 
de Libertação do Sudão, assinaram o Acordo de Paz de Darfur, que previa o desarmamento das 
milícias árabes, chamadas janjawid, e visava dar fim à guerra. No mesmo ano, no entanto, um 
novo grupo deu continuidade àquela que foi chamada de “a pior crise humanitária do século” e 
considerada genocídio pelo então secretário de estado norte-americano Colin Powell, em 2004.

6. Tailândia

Grupos em conflito: budistas e mulçumanos

Um movimento separatista provoca constantes e violentos ataques no sul da Tailândia e 
criou uma atmosfera de suspeita e tensão entre muçulmanos e budistas. Apesar dos conflitos 
atingirem os dois grupos, eles representam parcelas bastante desiguais do país: segundo dados 
do governo tailandês, quase 90% da população do país é budista e cerca de 10% muçulmana.

7. Tibete

Grupos em conflito: Partido Comunista da China e budistas

A regulação governamental aos monastérios budistas teve início quando o Partido Comunista 
da China marchou rumo ao Tibete, assumindo o controle do território e anexando-o como 
província, em 1950. Mais de meio século se passou desde a violenta invasão, que matou 
milhares de tibetanos e causou a destruição de quase seis mil templos, mas a perseguição 
religiosa permanece. Um protesto pacífico iniciado por monges em 2008 deu início a uma série 
de protestos no território considerado região autônoma da República Popular da China.

Outro exemplo de conflito cultural de base étnico-religiosa é o caso árabe-israelense.

Os conflitos que hoje assolam o Oriente Médio têm diferentes motivos. O principal deles diz 
respeito ao território: israelenses e palestinos lutam para assegurar terras sobre as quais, 
segundo eles, têm direito milenar. Outra questão diz respeito à cultura e à imposição de valores 
ocidentais às milenares tradições orientais. Pode-se ainda mencionar o fator econômico – 
talvez o preponderante: potências capitalistas desejam estabelecer um ponto estratégico na 
mais rica região petrolífera do planeta. E ainda existe a questão política.

As tensões perduram há séculos. Expulsos da Palestina pelos romanos já no século 1 da Era 
Cristã, os judeus acalentaram durante séculos o sonho de retornar à "Terra Prometida", 
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enfrentando todo tipo de discriminação e perseguição. Todavia, o território, durante sua 
ausência, foi ocupado por outros povos que, igualmente, sentem-se no direito de nele 
permanecer de modo autônomo.

Durante o domínio britânico sobre a região, os ingleses permitiram a compra de terras na 
Palestina por ricos judeus de todo mundo que começaram a reocupar a região. Essa maciça 
migração de judeus para a Terra Santa chamou-se Sionismo, em referência à Colina de Sion, em 
Jerusalém.

Os ingleses após a Primeira Guerra Mundial, comprometeram-se a ajudar os judeus a construir 
um Estado livre e independente em território palestino, buscando, assim, enfraquecer os 
árabes e conquistar vantagens econômicas na região. Entre os anos 1930 e 1940, intensificou-
se consideravelmente a imigração judaica para a Palestina.

O descontrolado ingresso de judeus na Palestina acarretou sérios problemas já às vésperas da 
Segunda Grande Guerra: as áreas de assentamento judeu e palestino não foram delimitadas e 
grupos de características étnicas e religiosas tão diferentes tiveram que compartilhar o mesmo 
território, de onde resultam graves hostilidades entre ambos.

Com o holocausto promovido pelos nazistas durante a Segunda Guerra, a opinião pública, 
sensibilizada com os sofrimentos dos judeus, concordou com a criação de um Estado judeu 
na Palestina. A recém-criada Organização das Nações Unidas estabeleceu que a solução para 
os problemas do Oriente Médio seria sua prioridade, com a anuência dos Estados Unidos e da 
Inglaterra, interessados em estabelecer um aliado na região, já que não confiavam nos Estados 
árabes que a cercavam. Os palestinos, por sua vez, também almejavam a criação de um Estado 
independente em território palestino e, para isso, contavam com o apoio dos países árabes.

Em 1947, a ONU estabeleceu a divisão do território palestino entre judeus, que ocupariam 57% 
das terras com seus 700 mil habitantes, e palestinos, cuja população de cerca de 1,3 milhão de 
habitantes ocuparia os restantes 43% do território.

Com a retirada das tropas britânicas que ocupavam a região, começou, em 1948, uma guerra 
entre Israel e a Liga Árabe, criada em 1945 e que reunia Estados Árabes que procuravam 
defender a independência e a integridade de seus membros. A guerra foi liderada pela Jordânia 
e pelo Egito. Israel venceu o conflito e ocupou áreas reservadas aos palestinos, ampliando para 
75% o domínio sobre as terras da região. O Egito assumiu o controle sobre a Faixa de Gaza e a 
Jordânia criou a Cisjordânia.

Em 1956, o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser declarou guerra a Inglaterra, França e Israel 
com o objetivo de assumir definitivamente o controle sobre o canal de Suez, em mãos europeias 
desde sua construção. Para isso contou com o apoio da União Soviética, país que, no contexto 
da Guerra Fria, apoiava todas as iniciativas de libertação nacional a fim de conquistar aliados 
para o bloco socialista. Durante o conflito, Israel ocupou a Península do Sinai, mas, devolveu-a 
logo em seguida, devido à pressão norte-americana.

Organização para a Libertação da Palestina (OLP)

Para defender a luta palestina no sentido da criação de um Estado autônomo, foi criada a 
Organização para a Libertação da Palestina (OLP), em 1964, tendo como líder Iasser Arafat. 
Nas fileiras da OLP, surgiu o Al Fatah, braço armado da organização que prega a luta armada 
e o terrorismo para destruir Israel. A OLP só recentemente foi reconhecida por Israel como 
representante dos interesses palestinos na questão territorial. Até então, quando havia 
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negociações de paz, seus membros ingressavam em delegações de países árabes como Egito e 
Jordânia.

Em 1967, novo conflito eclodiu entre árabes e israelenses. Após a retirada das tropas da 
ONU que guardavam a fronteira entre Egito e Israel, soldados israelenses avançaram sobre 
a Península do Sinai, a Faixa de Gaza e as colinas de Golã. As sucessivas ocupações de Israel 
sobre áreas de população palestina obrigaram-na a refugiar-se em países vizinhos – sobretudo 
ao sul do Líbano – onde passaram a viver em condições subumanas, acarretando problemas 
para esses países. Além disso, a partir do sul do Líbano, a OLP, passou a bombardear alvos 
israelenses na Galileia, levando o Exército de Israel a realizar violentas operações de represália 
contra o território libanês a partir de 1972.

A OLP adotou o terrorismo como estratégia de luta contra Israel que, por sua vez, com amplo 
apoio das potências ocidentais, desenvolvia respeitável aparato bélico.

Como resposta às invasões israelenses de 1967, no feriado judeu do Yom Kippur (Dia do Perdão) 
de 1968, Egito e Síria desfecharam ataque simultâneo a Israel que revidou prontamente, 
vencendo as forças agressoras. Nas áreas que iam sendo ocupadas por Israel, principalmente 
em Gaza e na Cisjordânia, surgiram colônias judaicas protegidas por soldados israelenses. A 
estratégia visava consolidar o domínio sobre o território. Atualmente, mais de 170 mil judeus 
vivem em assentamentos nos territórios ocupados por Israel.

Acordos de paz

Quando o presidente Anuar Sadat assumiu a presidência do Egito, assumiu uma postura de 
distanciamento da União Soviética e de aproximação dos Estados Unidos. Daí resultaram 
conversações de paz entre egípcios e israelenses que resultaram num acordo formalizado 
em Camp David, em 1979. Assinaram o acordo, sob os olhos do presidente norte-americano 
Jimmy Carter, o presidente egípcio, Sadat, e o primeiro-ministro israelense, o ultra-direitista, 
Menahem Begin. O acordo previa que Israel devolveria o Sinai para o Egito até 1982 e que em 
Gaza e na Cisjordânia nasceria uma "autoridade autônoma", da qual a OLP não participaria, 
e que governaria essas regiões por 5 anos, até a retirada definitiva de Israel. O acordo não 
agradou nem aos judeus instalados nas colônias do Sinai, de Gaza e da Cisjordânia, nem muito 
menos aos árabes que esperavam maiores concessões por parte dos israelenses. Por isso, 
Sadat, considerado por muitos, traidor da causa árabe no Oriente Médio, foi assassinado em 
1981.

Intifada

Na década de 1980, as negociações sobre o futuro do Oriente Médio não avançaram. De um 
lado, os árabes iniciam a Intifada, rebelião popular em Gaza, cujo estopim foi o atropelamento 
e morte de quatro palestinos por um caminhão do exército israelense, em 1987. Adolescentes, 
munidos de paus e pedras, enfrentaram, nas ruas, os soldados de Israel e o levante se alastrou. 
A repressão israelense foi brutal. Desde então, os choques entre palestinos e colonos nas áreas 
de ocupação israelense têm sido frequentes.

Em 1992, porém, a eleição de Itzhak Rabin, membro do Partido Trabalhista, para Primeiro 
Ministro de Israel, favoreceu a retomada das conversações de paz entre árabes e israelenses. 
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Simultaneamente, Arafat, enfraquecido pelas dissidências internas a OLP, já adotava uma 
postura menos belicista e mais conciliadora.

A disposição de ambos levou-os, em 1993, a um encontro em Oslo, onde ficou decidido que, 
de forma gradual, Israel devolveria a Faixa de Gaza (área pobre onde se espremem 800 mil 
palestinos) e de Jericó, na Jordânia, para a administração direta e autônoma dos palestinos, 
apesar dos cerca de 100 mil colonos judeus ali instalados permanecerem protegidos pelo 
exército israelense.

Ao acordo, opuseram-se as facções palestinas hostis a Arafat, alegando que as concessões de 
Israel eram pequenas frente aos desejos dos palestinos, e os israelenses que habitam as regiões 
a serem devolvidas. Em 4 de novembro de 1995, durante um comício pela paz na Praça dos 
Reis, em Tel Aviv, um estudante judeu de 27 anos, membro de uma organização paramilitar de 
extrema direita, assassinou Itzhak Rabin.

As negociações de paz não avançaram depois da eleição de Benjamin Netanyahu, do Likud, 
partido de direita israelense, para o cargo de primeiro ministro. Netanyahu não estava disposto 
a fazer concessões aos palestinos. Todavia, em 1999, realizaram-se eleições gerais em Israel e 
o Partido Trabalhista, representado agora por Ehud Barak, foi reconduzido ao poder, reabrindo 
as negociações de paz para a região. O grande obstáculo nesse momento é decidir sobre a 
situação de Jerusalém, cidade sagrada tanto para judeus quanto para muçulmanos.

Todavia, em setembro de 2000, um episódio marcaria o acirramento das tensões entre 
palestinos e israelenses, quando Ariel Sharon, líder do Partido Conservador e principal 
expoente do conservadorismo judeu, "visitou" a Esplanada das Mesquitas em Jerusalém. O ato 
pareceu uma forte provocação aos árabes e deu início à "nova intifada". Ataques terroristas 
e confrontos diretos entre palestinos e israelenses tornaram-se cada vez mais frequentes, 
ameaçando perigosamente as conversações de paz.

A situação, porém, tornou-se mais violenta quando, no início de 2001, o mesmo Ariel Sharon 
foi eleito Primeiro Ministro de Israel, revelando o sentimento dominante entre os israelenses 
de não retomar as negociações para a criação do Estado Palestino enquanto durar a intifada.

Diante da violência dos atentados terroristas promovidos pelo Hamas e pelo Hezbolah, grupos 
extremistas árabes que pregam o extermínio dos judeus, as ações do exército israelense 
também têm sido cada vez mais cruéis, atingindo, inclusive, a população civil das regiões 
dominadas.

Outro caso recente de conflito de ordem cultural e política é o caso ucraniano.

A Ucrânia vive uma grave crise social e política desde novembro de 2013, quando o governo 
do então presidente Viktor Yanukovich desistiu de assinar um acordo de livre-comércio e 
associação política com a União Europeia (UE), alegando que buscaria relações comerciais mais 
próximas com a Rússia, seu principal aliado.

Oposição e parte da população foram às ruas contra a decisão, em protestos violentos que 
deixaram mortos. Em 22 de fevereiro de 2014, as manifestações culminaram na destituição do 
contestado presidente pelo Parlamento e no agendamento de eleições antecipadas para 25 de 
maio.

Nesse intervalo, houve a criação de um novo governo pró-União Europeia e anti-Rússia, que 
acirrou as tensões separatistas na península da Crimeia, de maioria russa, levando a uma 
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escalada militar com ação de Moscou na região. A Crimeia realizou um referendo que aprovou 
sua adesão à Rússia, e o governo de Vladmir Putin procedeu com a incorporação do território, 
mesmo com a reprovação do Ocidente.

Em maio, o magnata Petro Poroshenko foi eleito em primeiro turno, e um mês depois, acabou 
assinando o acordo com a UE que foi o pivô de toda a crise. A assinatura ocorreu em meio a 
confrontos no leste do país, palco de um movimento separatista pró-Rússia, e a ameaças e 
críticas do governo de Moscou.

Disputa e início da crise

Dias depois de anunciar a desistência do acordo com a UE, o governo ucraniano admitiu que 
tomou a decisão sob pressão de Moscou. A interferência dos russos, que teriam ameaçado 
cortar o fornecimento de gás e tomar medidas protecionistas contra produtos ucranianos, foi 
criticada pelo bloco europeu.

Milhares de ucranianos favoráveis à adesão à UE tomaram as ruas de Kiev para exigir que o 
presidente retomasse as negociações com o bloco. Houve confrontos.

O presidente Yanukovich se recusou e disse que a decisão foi difícil, mas inevitável, visto que as 
regras europeias eram muito duras para a frágil economia ucraniana.

Ele prometeu, porém, criar "uma sociedade de padrões europeus" e afirmou que políticas 
nesse caminho "têm sido e continuarão a ser consistentes".

A partir daí, os protestos se intensificaram e ficaram mais violentos. Os grupos oposicionistas 
passaram a exigir a renúncia do presidente e do primeiro-ministro. Também decidiram criar 
um quartel-general da resistência nacional e organizar uma greve em todo o país. O primeiro-
ministro Mykola Azarov renunciou em 28 de janeiro, mas isso não foi o suficiente para encerrar 
a crise.

Em 21 de janeiro, após aumento da violência no país, um acordo assinado entre Yanukovich e os 
líderes da oposição determinou a realização de eleições presidenciais antecipadas na Ucrânia e 
a volta à Constituição de 2004, que reduz os poderes presidenciais.

O acordo também previa a formação de um "governo de unidade", em uma tentativa de 
solucionar a violenta crise política.

Queda do governo

No dia seguinte à assinatura do acordo, o presidente deixou Kiev para local então desconhecido. 
Yanukovich declarou ter sido vítima de um "golpe de Estado". Sua casa, escritório e outros 
prédios do governo foram tomados pela oposição.

Após a mudança na câmara, os deputados votaram pela destituição de Yanukovich por 
abandono de seu cargo e marcaram eleições antecipadas para 25 de maio.

O presidente recém-eleito do Parlamento, o opositor Oleksander Turchynov, assumiu o governo 
temporariamente, afirmando que o país estava pronto para conversar com a liderança da Rússia 
para melhorar as relações bilaterais, mas que a integração europeia era prioridade.
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Yanukovich teve sua prisão decretada pela morte de civis. Após dias com paradeiro 
desconhecido, ele apareceu na Rússia, acusou os mediadores ocidentais de traição, disse 
não reconhecer a legitimidade do novo governo interino e prometeu continuar lutando pela 
Ucrânia.

As autoridades ucranianas pediram sua extradição. Ao mesmo tempo, a União Europeia 
congelou seus ativos e de outros 17 aliados por desvio de fundos públicos.

Alguns dias depois, a imprensa local informou que ele foi internado em estado grave, 
possivelmente por um infarto. Em 11 de março, entretanto, ele apareceu publicamente, 
reafirmou que ainda é o presidente legítimo e líder oficial do país, e afirmou ter certeza que as 
Forças Armadas locais irão se recusar a obedecer “ordens criminosas”.

Em 27 de fevereiro, o Parlamento aprovou um governo de coalizão que vai governar até as 
eleições de maio, com o pró-europeu Arseny Yatseniuk como premiê interino.

Interesse russo

Para analistas, a decisão do governo de suspender a negociações pela entrada na UE se deveu 
diretamente à forte pressão de Moscou. A Rússia adotou medidas como inspeções demoradas 
nas fronteiras com a Ucrânia e o banimento de doces produzidos no país vizinho, além de ter 
ameaçado com várias outras medidas de impacto econômico.

A Ucrânia está em uma longa disputa com Moscou sobre o custo do gás russo. Em meio à crise, 
a companhia russa Gazprom anunciou um aumento de 40% no preço do gás fornecido à Ucrânia 
e ameaçou cortar o abastecimento.

Além disso, no leste do país – onde ainda se fala russo – muitas empresas dependem das vendas 
para a Rússia. Yanukovich ainda tem uma grande base de apoio nesta região.

Após a deposição do presidente, a Rússia disse ter "graves dúvidas" sobre a legitimidade do 
novo governo ucraniano, e afirmou que o acordo de paz apoiado pelo Ocidente no país foi 
usado como fachada para um golpe.

Putin emitiu uma lei na qual aprovava a intervenção russa no leste ucraniano, para proteger 
a população de idioma russo. A medida levantou muita polêmica, e acabou sendo revogada 
alguns meses depois, com o início de negociações de paz com a Ucrânia.

Crimeia

A destituição de Yanukovich aumentou a tensão na Crimeia, uma região autônoma, onde as 
manifestações pró-Rússia se intensificaram, com a invasão de prédios do governo e dois 
aeroportos.

Com o aumento das tensões separatistas, o Parlamento russo aprovou, a pedido do presidente 
Vladimir Putin, o envio de tropas à Crimeia para “normalizar” a situação.

A região aprovou um referendo para debater sua autonomia e elegeu um premiê pró-Rússia, 
Sergei Aksyonov, não reconhecido pelo governo central ucraniano.
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Dois dias depois, em 6 de março, o Parlamento da Crimeia aprovou sua adesão à Rússia e 
marcou para 16 de março um referendo para definir o status da região. Na votação, a população 
da Crimeia aprovou a adesão à Rússia por imensa maioria. O resultado não foi reconhecido 
pelo Ocidente.

Mesmo assim, Putin e o auto-proclamado governo da Crimeia assinaram um tratado de adesão, 
e a incorporação foi ratificada. Em seguida, tropas que seriam russas passaram a cercar e invadir 
postos militares na Ucrânia.

A Ucrânia convocou todas suas reservas militares para reagir a um possível ataque russo e 
afirmou que se trata de uma "declaração de guerra".

Leste da Ucrânia

Após a adesão da Crimeia ao governo de Moscou, regiões do leste da Ucrânia, de maioria russa, 
começaram a sofrer com tensões separatistas. Militantes pró-Rússia tomaram prédios públicos 
na cidade de Donetsk e a proclamaram como "república soberana", marcando um referendo 
sobre a soberania nacional para 11 de maio.

A medida não foi reconhecida por Kiev nem pelo Ocidente. O referendo chegou a ser realizado 
e a independência foi aprovada por 89% dos votos – entretanto, nada de oficial ocorreu 
posteriormente, e a Rússia também não agiu na região.

Outras cidades também tiveram atuação de milícias russas, como Lugansk e Kharkiv, onde 
militantes invadiram prédios governamentais – no que Kiev afirma ser um plano liderado pela 
Rússia para desmembrar o país.

Com a nova tensão na região, a Rússia pediu que a Ucrânia desistisse de todo tipo de 
preparativos militares para deter os protestos pró-russos nas regiões do leste ucraniano, já que 
os mesmos poderiam suscitar uma guerra civil.

O governo de Kiev, entretanto, iniciou uma "operação antiterrorista" na região, para combater 
os separatistas, com centenas de mortes dos dois lados. Os confrontos continuaram ao longo 
dos meses de maio e junho, com um certo enfraquecimento dos rebeldes.

A Rússia chegou a mobilizar tropas na fronteira, o que foi condenado por Kiev e pelo ocidente. 
Parte das tropas foi retirada posteriormente, mas a tensão permaneceu na região.

Posição internacional

As ações do governo russo levaram o presidente dos EUA, Barack Obama, a pedir a Putin o 
recuo das tropas na Crimeia. Para Obama, Putin violou a lei internacional com sua intervenção.

Os EUA também anunciaram sanções contra indivíduos envolvidos no processo e suspenderam 
as transações comerciais com o país, além de um acordo de cooperação militar. A Rússia 
respondeu afirmando que o estabelecimento de sanções também afetaria os EUA, e criou 
impedimentos para cidadãos americanos.

A União Europeia também impôs sanções contra russos.
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O Ocidente pressionou a Rússia por uma saída diplomática. A tensão levou a uma ruptura entre 
as grandes potências, com o G7 condenando a ação e cancelando uma reunião com a Rússia.

Já a Otan advertiu a Rússia contra as "graves consequências" de uma intervenção na Ucrânia, 
que seria, segundo ele, um grave "erro histórico".

O aumento da violência mudou o tom da diplomacia, e até os Estados europeus mais cautelosos 
estão falando cada vez mais da probabilidade de uma guerra no país de cerca de 45 milhões de 
pessoas e com território do tamanho da França.

Novo governo e acordo com a UE

Em 25 de maio, o magnata Petro Poroshenko foi eleito em primeiro turno na Ucrânia, em uma 
eleição que foi boicotada por insurgentes das regiões de Donetsk e Lugansk.

Duas semanas depois, ele teve seu primeiro encontro com Putin, no qual os dois concordaram 
que era necessário parar o banho de sangue no sudeste da Ucrânia – um "frágil passo" rumo a 
uma solução política para a crise.

Algumas semanas depois, em junho, Poroshenko anunciou um cessar-fogo de uma semana no 
leste ucraniano e um plano de paz, que previa um diálogo com os rebeldes pró-russos sem 
envolvimento em atos "de assassinato ou tortura"; a criação de uma zona de segurança de 10 
km ao longo da fronteira entre a Ucrânia e a Rússia; e um corredor para os mercenários russos 
para que deixem o país depois de terem entregue suas armas.

A Rússia e os rebeldes aceitaram o cessar-fogo e o início de diálogos, mas a Ucrânia denunciou 
que houve violações do acordo.

Outro caso recente de conflito cultural é o atentado ao Charlie Hebdo.

Os caminhos da radicalização 1

Com velocidade impressionante, os massacres em Paris fizeram emergir duas análises opostas. 
Uma propõe intensificar os bombardeios a distância e, em nome da segurança, sacrificar 
liberdades. A outra insisti na transformação do mundo, identificar as causas da decomposição 
social e restituir os encadeamentos que levaram

Passado o estupor dos atentados, quando se dissipam os sentimentosde indignação e de 
impotência e a dor se restringe ao círculo íntimo das vítimas, subsiste uma lancinante questão. 
Por que, em um contexto de paz, jovens franceses atacaram com tal violência indivíduos 
escolhidos em função de suas opiniões, de sua fé religiosa presumida ou do uniforme que 
vestem? Dos assassinatos cometidos por Mohammed Merah em março de 2012 a estes dos 
dias 7, 8 e 9 de janeiro de 2015, imputados a Saïd e Chérif Kouachi e Amedy Coulibaly, passando 
pelo ataque do museu judeu da Bélgica, em 24 de maio de 2014, do qual é acusado Mohammed 
Nemmouche, não menos que 28 pessoas encontraram a morte.

1 Adaptado de Le monde diplomatique brasil. Texto de Laurent Bonelli.
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O que sabemos destes últimos? Mesmo que cheias de lacunas, as informações recolhidas 
pela imprensa permitem que se forme uma ideia de suas trajetórias sociais. Primeiro, 
conheceram intervenções precoces e rigorosas dos serviços sociais e da justiça para menores. 
Os ambientes familiares foram julgados inapropriados ou falhos; as passagens por abrigos e 
famílias de acolhida marcam a infância e a adolescência da maioria deles. Sua escolaridade 
parece corresponder à das camadas menos qualificadas dos meios populares, o que atesta 
a orientação para formações técnicas (CAP, BEP ou baccalauréatprofissional) – que eles não 
necessariamente concluíram – em um momento em que o baccalauréatgeral se tornou um 
diploma mínimo de referência na França.

Essa relegação escolar encontra por vezes uma compensação nas sociabilidades de rua (o mundo 
das gangues) e nas pequenas desordens que as acompanham. Atos transgressivos (como o 
roubo de carro ou moto, dirigir sem carta), ligados à honra (rixas e ofensas) ou à posse (roubos 
de casas, agressões ou roubos com violência), atraíram rapidamente a atenção dos policiais 
e da justiça. Depois de diversos casos, Merah, Coulibaly e Nemmouche foram presos pela 
primeira vez aos 19 anos. E os novos delitos cometidos assim que saíram da prisão revogaram 
a condicional e aumentaram sua pena: passaram grande parte da juventude detidos. Criados 
na periferia de Corrèze, os irmãos Kouachi parecem ter ficado por mais tempo distantes dessa 
sociabilidade e só caíram mais tarde em uma pequena delinquência de “malandragem” (em 
que a ocultação e a venda de drogas coexistiam com empregos precários ou não declarados), 
em sua mudança para a região parisiense no começo dos anos 2000. Isso não impediu que 
Chérif fosse mantido em prisão preventiva entre 2005 e 2006, aos 23 anos, mas em razão de 
sua participação numa rede de encaminhamento de voluntários para o Iraque – um tipo de 
engajamento que une os cinco homens.

Todos aderiram a uma visão do islã feita de combatentes com aura de heróis (os mujahedins), de 
ações brilhantes e de histórias de conflitos longínquos. Inclusive, diversos viajaram para esses 
destinos (Síria, Paquistão, Afeganistão, Iêmen). A propaganda, as pregações e as temporadas 
de iniciação forneceram um quadro de leitura do mundo relativamente simples, que junta em 
um todo coerente sua experiência concreta da dominação, a que outros povos experimentam 
(no Mali, na Chechênia, na Palestina etc.) e uma grande narrativa civilizacional que designa os 
judeus e os não crentes como os responsáveis por todos esses males. Essa concepção da religião 
é ainda mais bem endossada por significar ao mesmo tempo uma tomada de consciência (de 
sua situação) e uma libertação (ela oferece à revolta um ideal mais “elevado” e universal do 
que a delinquência e a marginalidade).

A relativa homologia de suas trajetórias deu início à fúria classificatória de alguns especialistas, 
que já proclamam o advento de um “lumpenterrorismo” ou de um “gangsterrorismo”. No 
entanto, ainda que desagradem aos apóstolos da classificação de perfis, essas características 
não parecem muito singulares. Elas correspondem de um jeito ou de outro à da “geração das 
cités” [conjuntos habitacionais de periferia (N.T.)] à qual eles pertencem (todos nasceram nos 
anos 1980), marcada pela desfiliação, por uma maior dificuldade no acesso ao emprego não 
qualificado, pela segregação espacial e pelos controles policiais, por uma abordagem étnica das 
relações sociais e pela diminuição das mobilizações políticas realizadas pela geração anterior.

Sendo situações tão comuns, não é a ação que deveria espantar, e sim sua raridade... Não 
podemos então nos limitar à busca das causas ou ao estudo das justificativas. “Se a radicalização 
é um processo”, explicam as cientistas políticas Annie Collovald e Brigitte Gaïti, “é preciso 
aceitar acompanhá-la antes de poder explicá-la. Trata-se da passagem do por que ao como”. 
Não há dúvida de que as exortações de um chefe jihadista para atacar a França, o Ocidente ou 
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a comunidade judaica inspiram os aspirantes à revolta; mas em nenhum caso elas são o motor 
de sua passagem à ação. “Essa decisão definitiva é a última de uma longa série de decisões 
anteriores, das quais nenhuma, tomada isoladamente – e aí está o ponto central –, pareceria 
estranha em si”, lembra o sociólogo Howard S. Becker. Assim como o historiador norte-
americano Christopher Browning, que mostrou – no que continua sendo, provavelmente, uma 
das melhores obras sobre a radicalização – por quais mecanismos (o conformismo do grupo, 
a despersonalização das vítimas etc.) “homens comuns” que pertenciam ao 101º batalhão de 
reserva da polícia alemã se transformaram entre julho de 1942 e novembro de 1943 em frios 
exterminadores, seria preciso reconstituir as séries de acontecimentos próprias à existência 
dos autores dos atentados e aos universos nos quais eles evoluem.

Genealogia dos atentados

Primeiro, o modus operandidos atentados se inscreve na continuidade das formas anteriores 
de delinquência às quais alguns deles puderam se entregar. Roubar carros, obter armas, 
manuseá-las e utilizá-las, por exemplo, durante um assalto, constituem técnicas e modos de 
ação transponíveis. O desenrolar dos ataques reflete também a permanência desse tipo de 
prática: as observações de terreno ainda são aproximativas; os planos de fuga se limitam a 
voltar para casa; e se isso se revela impossível, parece não haver outra opção a não ser fugir sem 
rumo. O sangue-frio para levar a cabo o atentado e a habilidade para conduzi-lo rapidamente 
a fim de fugir parecem as únicas qualidades necessárias. Mesmo a morte como mártir, 
atirando sobre as forças da ordem, se parece estranhamente com a de Scarface, encarnado 
por Al Pacino no filme de Brian de Palma, um ícone de alguns jovens das cités; ou ainda a 
do assaltante Jacques Mesrine, cuja biografia era lida por Merah algumas semanas antes de 
sua morte. A familiaridade com esses modos de ação e sua legitimidade para aqueles que os 
utilizam constituem uma etapa importante para entender, ainda que insuficientemente, como 
eles podem em seguida se estender para outros alvos. Assim, a vontade de Coulibaly de “acabar 
com os policiais”, enquanto os irmãos Kouachi atacavam o Charlie Hebdo, pode sem dúvida se 
ligar ao seu ódio contra uma instituição que matou diante de seus olhos seu melhor amigo, Ali 
Rezgui, em setembro de 2000, quando os dois homens estavam colocando motos roubadas em 
uma caminhonete.

Depois, essa violência política não surge do nada. Podemos traçar sua genealogia a partir da 
guerra civil argelina. O conflito, iniciado em dezembro de 1991 pela anulação das eleições que 
tinham dado a vitória à Frente Islâmica da Salvação (FIS), foi extremamente violento. Até o início 
dos anos 2000, os enfrentamentos intensos entre o Exército e os Grupos Islamistas Armados 
(GIA) fizeram diversas dezenas de milhares de mortos e provocaram deslocamentos e exílios 
em massa. Essa situação trágica não poupou as famílias argelinas instaladas na França, às quais 
pertencem tanto Merah e Nemmouche quanto os irmãos Kouachi. Abdelghani Merah, irmão 
mais velho de Mohammed, contou sobre suas férias de verão em Oued Bezaz, onde a família 
paterna, que apoiava os GIA, exibia armas e às vezes “um guarda ou um civil decapitado”. Ele 
também explicou as pressões nesse período de um de seus tios de Toulouse para que suas 
irmãs “largassem a escola, colocassem o véu islâmico e ficassem em casa”. No contexto 
francês, essas decisões religiosas podem constituir ao mesmo tempo uma ordem para crianças 
excessivamente emancipadas (em seus passeios, suas relações ou seu modo de se vestir) e um 
apoio mais diretamente político aos grupos armados. Como o de Djamel Beghal, apresentado 
como o mentor de Chérif Kouachi e de Coulibaly, encontrado na prisão de Fleury-Merogis em 
2005. Nascido em 1965, ele participou das redes de apoio dos GIA na França, o que o levou à 
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prisão em 1994. Juntamente com Coulibaly e Chérif Kouachi, ele também faz parte de um grupo 
de catorze pessoas suspeitas de ter preparado em 2010 a evasão de Smaïn Aït Ali Belkacem, um 
dos artífices dos atentados de 1995. Na detenção, Kouachi teria entrado em contato com Farid 
Melouk, também condenado pelo apoio logístico a esses ataques.

Nesses encontros acontece uma ligação entre gerações diferentes de militantes ativos do 
islã político. Ela inscreve o engajamento em uma história mais longa, marcada por proezas 
de batalha, derrotas e reorientações. Em 1995, os GIA podiam esperar uma vitória militar e 
política na Argélia. As bombas colocadas nos transportes públicos parisienses visavam obrigar 
o governo francês a restringir seu apoio ao regime militar. Alguns anos depois, essas opções se 
distanciaram. Os GIA foram derrotados e o Grupo Salafista para a Pregação e o Combate, criado 
em 1998, declinou sob os golpes do Exército. Esse enfraquecimento político e territorial explica 
sem dúvida sua vinculação à Al-Qaeda em 2007, sob o nome de Al-Qaeda no Magreb Islâmico 
(AQMI), e uma mudança de estratégia. A organização se concentrou, a partir de então, em 
operações isoladas no Saara, no máximo no Mali e em Níger (como sequestros de ocidentais). 
Para os militantes vivendo na França ou na Europa, a continuidade da causa empregou então 
vias diferentes das dos mais antigos. Ela passou, nesse momento, por um redirecionamento – e 
às vezes uma partida – para o que os serviços de investigação chamam de “as terras do jihad” 
ou a passagem à propaganda pela ação.

Esse modus operandi tinha sido adotado pelos anarquistas na conferência de Londres de 1881. 
Seu princípio é simples: o fato insurrecional (atentados, assassinatos, sabotagens, recuperações) 
“é o meio de propaganda mais eficaz e o único que [...] pode penetrar até nas camadas sociais 
mais profundas e atrair as forças vivas da humanidade para a luta”. Empregado um pouco 
em toda a Europa, nos Estados Unidos e na Rússia, ele atinge também governantes, policiais, 
magistrados, religiosos, opositores políticos, “burgueses” anônimos. Ele visa ao mesmo tempo 
punir responsáveis (por julgamentos, por torturas etc.), vingar camaradas mortos e eliminar 
símbolos a fim de acordar as massas. Cento e trinta anos antes de Inspire, a revista da Al-Qaeda 
na Península Arábica chamando à morte de Stéphane Charbonnier, o Charb, jornais como 
A Revolução Social, A Luta eA bandeira negra inauguravam as colunas “Estudos científicos”, 
“Produtos antiburgueses” e “Arsenal científico”, consagradas à fabricação de bombas. Em 1884, 
O Direito Social lançou até mesmo uma campanha “para a compra do revólver que deve vingar 
o companheiro Louis Chaves”, morto por policiais.

Propaganda pela ação

Para grande prejuízo de seus defensores, a propaganda pela ação, no entanto, não movimenta 
mais as multidões. Alguns atos puderam ser percebidos com benevolência, mas não mobilizaram 
ninguém. Ao contrário, eles até mesmo provocaram um distanciamento do mundo operário dos 
movimentos anarquistas, já que uma repressão sem piedade se abatia sobre eles. A tal ponto 
que essa estratégia foi abandonada no início do século XX, em proveito de ações mais coletivas. 
Em seguida, ela foi utilizada com o mesmo insucesso por movimentos de extrema esquerda 
(Ação Direta na França, Fração Armada Vermelha na Alemanha e Brigadas Vermelhas na Itália), 
mas também por partidários de extrema direita (como a Organização Armada Secreta, Timothy 
McVeigh, executado nos Estados Unidos pelo atentado de Oklahoma City em 1995, e Anders 
Behring Breivik, responsável pelo massacre de Utøya, na Noruega, em 2011).

Os recentes assassinatos que abalaram a França confirmam essa regra. Apesar das ordens de 
Coulibaly a seus “irmãos muçulmanos” em seu vídeo póstumo (“O que vocês fazem quando 
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o Profeta é insultado repetidas vezes? O que vocês fazem quando massacram a população 
inteira? O que vocês fazem quando, diante de vocês, seus irmãos e irmãs morrem de fome?”), 
estes últimos rejeitam maciçamente ações das quais eles são as vítimas colaterais, se julgarmos 
pelos ataques às mesquitas, pelas degradações dos locais de culto e pelas agressões físicas que 
se seguiram. Os dirigentes políticos parecem desconhecer as lições da história quando entoam 
cantos guerreiros, como o primeiro-ministro Manuel Valls, que clamou na Assembleia Nacional 
em 13 de janeiro de 2015: “Sim, a França está em guerra contra o terrorismo, o jihadismo e o 
islamismo radical”.

Não dois, mas três atores

Primeiro, a situação, por mais trágica que seja, não é uma guerra. Ela continua sob o controle dos 
serviços policiais e das autoridades judiciárias. Os autores e seus cúmplices foram neutralizados 
ou presos rapidamente, e podemos legitimamente pensar que o mesmo se repetiria se outros 
atos viessem a acontecer. O risco zero nunca existiu, mesmo nos regimes mais policiados (como 
o Chile de Augusto Pinochet e a Espanha de Francisco Franco).

Depois, o discurso guerreiro supõe uma polarização, já que repousa sobre a mobilização de 
todos contra um inimigo comum. Se o argumento pode ter algum eco quando seus exércitos se 
chocam contra as fronteiras, ele não tem efeito em uma situação ordinária. As dificuldades de 
alguns professores para que se respeitasse um minuto de silêncio oficial em suas classes no dia 
8 de janeiro de 2015, assim como a composição social das imensas manifestações do domingo 
seguinte, mostram que não havia unanimidade em algumas populações. Como se espantar? 
A vida cotidiana dos meios populares e mais particularmente de sua juventude continua mais 
próxima em muitos pontos à dos autores dos atentados do que da dos governantes que os 
incitam a se mobilizar, ou à das classes médias cultas tentadas a desfilar. As múltiplas formas 
de discriminações cotidianas (social, religiosa, de aparência ou de origem), a relegação social e 
espacial, assim como os controles policiais, tornam pouco provável a coalizão em um mesmo 
movimento daqueles que sofrem essas discriminações, daqueles que as organizam e daqueles 
que as lamentam sem, no entanto, se preocupar realmente com elas. Da mesma forma que 
alguns maus alunos alemães estudados pela socióloga Alexandra Oeser se dizem nazistas para 
chocar seus professores, o apoio verbal aos atentados oferece a seus homólogos franceses uma 
bela ocasião para contestar uma ordem escolar e social que os exclui.

Mais grave ainda, a polarização guerreira é um nonsense em matéria de violência política. Dois 
discursos simétricos se opõem: o das autoridades (“ou vocês estão do nosso lado ou do lado 
dos terroristas”) e o das organizações clandestinas (“ou vocês estão do nosso lado ou são maus 
muçulmanos, maus nacionalistas, maus revolucionários etc.”). A “relação terrorista”, porém, 
não implica dois, mas três participantes. O enfrentamento entre os dois primeiros se faz sob 
os olhares na maioria das vezes indiferentes do essencial da população, colocada em posição 
de espectadora via mídia. Esse distanciamento constitui precisamente a condição da não 
extensão da violência, particularmente quando os grupos radicais não dispõem de base social 
ou territorial forte. A pressão para desembocar em condenações unânimes pode incitar, por 
rejeição, uma minoria desses espectadores a se unir aos objetivos, ou até mesmo às fileiras, 
das organizações visadas. É um risco ainda maior se essa pressão for reforçada por medidas 
judiciais ou administrativas voltadas a dobrar aqueles que se negam a aceitá-la.




