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Pocket : Ocidente?

 
Um dos impensados de hoje é a maneira como se usa a expressão "ocidente". Basta olhar para
um mapa para se ver que o termo não pode estar a ser usado com um mínimo de senso
geográf ico, pois toda a África, por exemplo, está no mesmo meridiano da Europa. Porém, quando
se fala da f ilosof ia ocidental, por exemplo, ou da cultura ou história ou sociedade ou economia
ocidentais, não se tem em mente a f ilosof ia, cultura, história, sociedade ou economia africanas --
que existem, com tanto direito a exist ir quanto as europeias. Além disso, toda a América do Sul
pode reivindicar ser tão ocidental quanto a América do Norte, mas ao falar do ocidente inclui-se
geralmente a últ ima, mas não a primeira. Para piorar ainda mais a confusão geográf ica, uma parte
substancial da f ilosof ia e ciência ditas ocidentais nasceu na Grécia da ant iguidade, grupo de
cidades-estado que estão tanto no médio-oriente quanto países como os actuais Irão ou o
Iraque.

Esta confusão geográf ica oculta certamente um eurocentrismo desagradável precisamente
porque não chama os bois pelos nomes. Faz-me lembrar as pessoas de pendor racista que dizem
que as pessoas negras são pessoas de cor (e os brancos, são transparentes?). Quando as
pessoas falam de "ocidental" querem geralmente dizer "europeu": querem dizer que se trata do
t ipo de civilização e cultura que é herdeira da civilização e cultura europeias. Acho que era mais
honesto chamar as coisas pelos nomes. Talvez até pudesse contribuir para se compreender que
ao longo da história da humanidade houve muitas outras civilizações. Acontece apenas que a
europeia foi a primeira a tornar-se planetária, por várias razões diferentes -- nem todas boas, e
por vezes contraditórias.
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