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1927-2008
Samuel Huntington

Reagindo ao mundo optimista do seu antigo discípulo Francis Fukuyama, Huntington traçou 
um quadro sombrio do pós-Guerra Fria, em que os novos conflitos se travam em torno das 
culturas e civilizações. Foi, ao mesmo tempo, um crítico severo da aventura iraquiana e da 
arrogância imperial dos Estados Unidos. Por Jorge Almeida Fernandes

a Samuel Huntington, 81 anos, 
morreu no dia 24, numa casa de 
repouso em Martha’s Viniard, no 
Massachusetts. Um livro, Choque de 
Civilizações e a Mudança na Ordem 
Mundial (Gradiva, 1999), traduzido 
em 39 línguas, fez dele não apenas 
o mais célebre cientista político 
americano como o homem que 
previu o conflito entre o Ocidente 
e o islão e anunciou o 11 de 
Setembro. Para muitos ocidentais, 
passou a justificar o medo do 
islão. E também os Guardas da 
Revolução iranianos o traduziram 
e divulgaram como modelo do 
satanismo ocidental. 

Democrata conservador, 
votou pela primeira vez nos 
republicanos, em George W. Bush, 
em 2000. “A minha mulher nunca 
mo perdoou”, disse. As suas teses 
serviram os neoconservadores, 
embora pensasse rigorosamente 
o contrário deles. Condenou a 
guerra do Iraque e a exportação 
da democracia. Denunciou 
imposturas. “Promete-se a 
democracia desde que ela não 
leve os islamistas ao poder; prega-
se o fim da proliferação nuclear 
no Irão e no Iraque, mas não 
em Israel; o comércio livre é a 
receita milagrosa, mas não para a 
agricultura; os direitos humanos 
são uma questão relativa à China 
mas não à Arábia Saudita.” 

Disse numa entrevista: 
“Bin Laden declarou guerra 
ao Ocidente. Mas, ao falar de 
‘cruzada’, Bush envenenou as 
coisas ainda mais. A invasão do 
Iraque foi vivida pelos muçulmanos 
como uma guerra contra o islão.”

Realista e de tradição isolacionista, 
aconselhou os ocidentais a que não 
se intrometessem “nos assuntos 
dos outros”. Contestava, de resto, a 
existência de uma única civilização 
com valores comuns. 

Wasp e democrata
Samuel Philips Huntington nasceu 
em Nova Iorque em 1927. Era um 
típico wasp (branco, anglo-saxónico 

e protestante), descendente de 
uma família que chegou a Boston 
em 1633. Licenciou-se em Yale 
aos 18 anos, fez o serviço militar 
e doutorou-se em Harvard aos 
23. Nesta universidade ensinará 
mais de 50 anos. Boston será a sua 
cidade. 

No primeiro livro, The Soldier 
and the State (1957), sublinhará 
a superioridade do poder civil 
sobre o militar, a partir do caso da 
demissão do general MacArthur 
pelo Presidente Truman durante 
a Guerra da Coreia, gerando 
polémica. Como reverso, exigia que 
aos militares fosse dado um papel 
central nas decisões de segurança 
nacional.

Foi speechwriter do democrata 
Adlai Stevenson nas presidenciais 
de 1956, em cuja campanha 
conheceu a sua mulher, Nancy. 
Participou no planeamento 
da Guerra do Vietname, o que 
lhe valeu a contestação dos 
estudantes. Em 1977, o seu amigo 
Zbigniew Brzezinski levou-o para 
o Conselho de Segurança Nacional 
do Presidente Jimmy Carter, como 
coordenador do planeamento de 
segurança.

Ao longo da vida escreverá 17 
livros e cerca de 90 artigos. Era um 
académico prestigiado, sobretudo 
no terreno do pensamento 
estratégico. A glória chega no 
Verão de 1993, quando publica 
na Foreign Affairs o polémico 
artigo The Clash of Civilisations?.
Três anos depois desenvolvê-lo-á 
sob a forma de livro, retirando o 
ponto de interrogação: The Clash 
of Civilisations and de Remaking of 
World Order.

O novo paradigma
Para Huntington trata-se de 
encontrar o novo paradigma das 
relações internacionais após o 
fim do mundo bipolar da Guerra 
Fria. Neste novo mundo, “a 
fonte fundamental e primeira de 
conflito não será ideológica nem 
económica. As grandes divisões no 

seio da humanidade são culturais. 
Os Estados-nações permanecerão 
os mais poderosos actores na cena 
internacional, mas os conflitos 
centrais da política global oporão 
nações e grupos pertencentes a 
civilizações diferentes. O choque 
de civilizações dominará a política 
à escala universal. As linhas de 
fractura entre civilizações serão 
as linhas da frente das batalhas do 
futuro”.

Estas “placas tectónicas” 
serão sete ou oito “civilizações”, 
essencialmente definidas em 
torno de uma tradição religiosa: 
ocidental, ortodoxa, latino-
americana, islâmica, japonesa, 
chinesa, hindu e, “possivelmente”, 
africana. Huntington foi fortemente 
marcado pela eclosão das guerra 
na ex-Jugoslávia, linha de fractura 
entre católicos, ortodoxos e 
muçulmanos.

Entrava abertamente em 
confronto com a tese em voga 
do seu antigo aluno Francis 
Fukuyama, que via como 
inexorável uma marcha universal 
para a democracia liberal e a 
economia de mercado (O Fim da 
História, 1992). Para Huntington, o 
pós-Guerra Fria seria marcado por 
violentos conflitos. Explicava que 
“modernização” não significava 
“ocidentalização”. Afirmou mais 
tarde que exportar a cultura 
pop é muito fácil, mas muito 
difícil é exportar a liberdade e a 
democracia. Imaginava a cena de 
“meia dúzia de jovens, algures no 
Médio Oriente, vestindo jeans, 
bebendo coca-cola, ouvindo rap, 
ora prosternados em direcção a 
Meca ora montando uma bomba 
para fazer explodir um avião 
americano”.

O Ocidente é único e 
excepcional, mas os seus valores 
não são universais. A intervenção 
ocidental para promover os seus 
valores não é apenas perigosa 
mas também inútil. Especifica: 
“O primeiro requisito da paz 
num mundo multicivilizacional e 

multipolar é a regra da abstenção.” 
Mais eficaz do que intervir é 
explorar as divisões islâmicas e 
manter a superioridade militar.

Em lugar de procurar estender 
o “universalismo ocidental” ao 
resto do mundo, o Ocidente deve 
primacialmente proteger a sua 
própria identidade. As ameaças 
não são exclusivamente externas 
mas também internas, como 
a expansão descontrolada do 
multiculturalismo. A “missão 
da América” é defender as suas 
fronteiras e a sua identidade 
cultural. 

As teses do Choque foram 
largamente contestadas. No plano 
estratégico, o seu temor de uma 
aliança antiocidental entre a China 
e o mundo islâmico foi denunciado 
como um puro fantasma sem 
suporte na realidade. É “um 
livro explosivo e simplificador”, 
disse Pierre Hassner. Edward 
Said dedicou-lhe um ensaio na 
Nation, The Clash of Ignorance, em 
que acusou a sua visão redutora 
do mundo islâmico. Outros 
escreveram que o seu objectivo era 
ensinar os americanos “a ter medo 
do islão e da China”. 

A potência solitária
Se o livro foi um sucesso 
internacional, o 11 de Setembro 
traz-lhe a notoriedade universal. O 
“choque” passa a ser uma palavra 
mágica no discurso mediático. Se 
muitas das teses não resistiram à 
crítica, a sua influência foi imensa e 
muito para lá do que ele realmente 
escreveu. As suas ideias passaram a 
ser lidas como uma justificação da 
hostilidade ao mundo muçulmano. 
É também em reacção a ele que 
surgem inúmeras iniciativas de 
“diálogo entre as culturas” ou a 
própria Aliança das Civilizações, 
lançada pelo turco Erdogan e 
pelo espanhol Zapatero, sob os 
auspícios de Kofi Annan.

O seu derradeiro livro, Quem
Somos? (Who Are We? The 
Challenges to America’s National 

Identity, 2004), aborda o problema 
da imigração mexicana. Os 
mexicanos resistem a integrar-se: 
“Vivem nos Estados Unidos mas 
consideram-se ainda mexicanos. 
Isto é uma ameaça para a 
identidade nacional e um passo 
para uma sociedade multiétnica, 
nos antípodas do melting pot que 
longamente simbolizou os Estados 
Unidos.” Estes correm o risco de 
se tornarem num “país bicultural e 
bilingue”.

O ensaio valeu-lhe a acusação 
de “racista”. O escritor mexicano 
Carlos Fuentes chamou-lhe 
“fascista”. Inversamente, Jorge 
Casteñeda, antigo MNE mexicano, 
considerou justificadas as 
preocupações de Huntington, 
mas exigindo a reforma das leis 
da imigração como condição para 
uma assimilação que permita 
a dupla identidade dos novos 
imigrantes.

Esta obra insere-se numa 
inflexão dos interesses de 
Huntington, que passou a reflectir 
sobre o novo estatuto dos EUA. 
Ainda em 1999, no fim da era 
Clinton, publicou na Foreign 
Affairs um outro artigo com muito 
menor repercussão, The Lonely 
Superpower. Nele explicava que 
“passou o momento unipolar”, 
que mesmo os velhos aliados 
resistem às exigências americanas 
e muitos outros países não 
escondem a hostilidade aos seus 
valores. “Washington está cega 
perante o facto de que já não 
goza do domínio que tinha no 
fim da Guerra Fria.” A política 
americana deveria reflectir 
“mais um cálculo racional do 
poderio do que uma egoísta 
lista de exigências arrogantes e 
unilateralistas”. 

No fim da era Bush, a 
análise soa a profecia. Samuel 
Huntington morre antes de 
sabermos o que pensaria de 
Barack Obama e da nova imagem 
da América que ele projecta no 
mundo.

Choque de Civilizações
contra o Fim da História


