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uma integração comunitária

44 milhões
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Um grande negócio
para Obama
Fim da guerra beneficia o presidente com a proximidade
das eleições; para os iraquianos, não houve nenhum avanço

No final, pode ser que Charles
Darwin estivesse errado. O au-
tor de A Origem das Espécies, obra
publicada em 1859, imaginou um
mundo no qual os organismos lu-
tavam por supremacia, em que o
mais forte sobrevivia. Uma pes-
quisa britânica aponta o espaço
dentro de determinado ambien-

te, não a competição, como o
principal fator da evolução. Cien-
tistas da Universidade de Bristol
chegaram a esta hipótese usan-
do fósseis para estudar padrões
de evolução ao longo de 400 mi-
lhões de anos. Com foco apenas
em animais terrestres – anfíbios,
répteis, mamíferos e pássaros –
os pesquisadores descobriram
que a quantidade de biodiversi-
dade tem relação com o espaço
disponível para a vida se desen-
volver. Grandes evoluções ocor-
reriam quando animais se mu-
dam para áreas vazias. Uma evi-
dência que dá suporte à nova teo-
ria seria o fato de que os mamífe-
ros, apesar de viverem com os
dinossauros há 60 milhões de
anos, só vieram a dominar a Ter-
ra depois que os répteis foram
extintos.
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No dia 1.º de maio de
2003 o presidente ame-
ricano George W.
Bush anunciou o fim
das operações de com-
bate no Iraque. Este
mês,o presidente Bara-

ck Obama encerrará o combate pela
segunda vez. Mas quem ganhou? Cer-
tamente não foram os iraquianos.

Ela começou com um ultimato,
com a arrogância de um homem que
não só comandou a maior força mili-
tar do mundo, como também pare-

ceu se manter no poder tempo demais.
“Saddam Hussein e seus filhos devem
deixar o Iraque dentro de 48 horas”, or-
denou Bush em 17 de março de 2003.
“Sua recusa a fazê-lo deflagrará um con-
flito militar quando determinarmos.” Is-
to acontecia em total desrespeito à
ONU, cujo Conselho de Segurança era a
única autoridade legítima que poderia
declarar essa guerra. E para os aliados
que se recusassem a participar, o presi-
dente americano só teria o desdém.

Os EUA escolheram o momento do
ataque, e também o do presunçoso dis-

curso da vitória, seis semanas mais tar-
de, a bordo do porta-aviões USS
Abraham Lincoln: missão cumprida.

O que aconteceu a seguir – o terror, a
guerra civil, os 100 mil mortos, as viúvas
e um minúsculo fragmento de otimis-
mo – já não foram uma escolha america-
na. Foram a consequência da prepotên-
cia de Bush e suas desastrosas gafes. Ho-
je, estes erros continuam afligindo o Ira-
que e não há um sinal do fim desta guer-
ra – ela está simplesmente fugindo da
nossa atenção.

Barack Obama cumpre o prazo por-
que isto o beneficia com a proximidade
das eleições de meio de mandato. No
dia 31, a missão de combate será oficial-
mente encerrada pela segunda vez. Na
quinta-feira, a última brigada de comba-
te deixou o país, mas 50 mil soldados
americanos permanecerão até o final de
2011. “Iraque! Nós ganhamos! EUA!”,
gritou um soldado enquanto o veículo
que o conduzia atravessava a fronteira.

Quem ganhou? A Guerra do Iraque
acabou de fato? Valeu o esforço? Quem
ganhou? Saddam e seus filhos se foram,
e isso deve ser creditado aos EUA. Hou-
ve por três vezes eleições para o Parla-
mento – a única votação relativamente
livre do mundo árabe. Uma façanha.

Mas não existe segurança, a não ser
que declaremos “seguro” um país em

que centenas de pessoas continuam sen-
do assassinada. Em julho, houve 222 as-
sassinatos, segundo as estatísticas com-
piladas pelos americanos. Os iraquia-
nos calcularam 535 mortos.

A liberdade de que hoje desfrutam é
uma realização abstrata para a maioria
dos iraquianos. O Iraque, o gigante da
energia cujo enorme potencial os EUA
começaram a explorar, agora produz
menos petróleo do que na época de Sa-
ddam. Apenas 1% da força de trabalho
está empregada no setor petrolífero,
que representa 95% da receita do gover-
no. E, cerca de seis meses depois das
últimas eleições, ainda brigam por cau-
sa do petróleo o mesmo partido e os
líderes das milícias cujo ódio levou o
país à guerra civil, há quatro anos. Não
há um novo governo.

Os EUA não criaram os sustentáculos
capazes de manter unido este Estado.
Também dissolveram cedo demais um
Exército que agora tentam recompor.
Mas hoje os oficiais do Exército iraquia-
no falam abertamente das pontes sobre
o Rio Tigre que deverão bloquear em

caso de golpe militar.
A Guerra do Iraque subverteu a si-

tuação no Oriente Médio, mas não
produziu avanços. Ela deixa um ven-
cedor que ninguém queria: o Irã, cujo
arqui-inimigo, Saddam, foi elimina-
do. Tem um derrotado: o conceito
dos EUA de potência capaz de restau-
rar a ordem. E deixou atrás de si um
país que continua hoje tão dividido
quanto no dia de sua fundação.

O Rei Faisal, posto no poder pelos
britânicos, lamentara que no Iraque
ainda não existia uma nação, “mas
uma massa incontrolável de pessoas
avessas a toda ideia de patriotismo,
imbuídas de absurdos religiosos, im-
permeáveis a qualquer semelhança,
suscetíveis à anarquia e dispostas à
revolta contra todo tipo de governo.”
Sua dinastia durou 37 anos e é reco-
nhecida como o período mais estável
da história do Iraque moderno.

O que significará neste país, nesta
parte do mundo, quando os EUA de-
clararem que sua guerra acabou pela
segunda vez? Um grande negócio pa-
ra Obama – e nada para o Iraque. /
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P arece que a vida no mun-
do da mídia e comunica-
ções está se tornando ca-
da vez mais perigoso. As
previsões de desapareci-
mentos acumulam-se.

Telefonemas, e-mails, blogs e o Face-
book, segundo especialistas do setor,
caminham na direção do túmulo. Na
semana passada, a revista Wired pro-
clamou: “A Internet está morta.”

Mas a evolução – e não a extinção –
sempre foi a regra básica da ecologia
midiática. Surgem sempre novos pre-
dadores da mídia, mas muitas espé-
cies normalmente se adaptam, em
vez de desaparecer. Esta é a mensa-
gem de dois teóricos importantes da
comunicação e da história, Marshall
McLuhan e Neil Postman. A TV, por
exemplo, foi considerada uma amea-
ça ao rádio e ao cinema, mas ambos
evoluíram e sobreviveram.

Mas, para especialistas, mesmo
que essa evolução padrão continue
intacta, há algumas diferenças funda-
mentais na ecologia da mídia. Segun-
do eles, se retirarmos essa hipérbole
“morte da” das previsões, ficarão,
principalmente, comentários sobre
o impacto provocado pelas rápidas
mudanças e as inovações que se acu-
mulam no campo da mídia e das co-
municações na era da internet. E o
resultado disso é a proliferação de
formas de mídia digital e padrões de
consumo de mídia que mudam ao rit-
mo veloz. Assim, o motor da evolu-

ção fica cada vez mais acelerado, abrin-
do a porta para novas possibilidades.
“As mudanças têm sido qualitativas”,
diz Janet Sternberg, professora da For-
dham University e presidente do insti-
tuto de pesquisa Media Ecology Asso-
ciation.

É o caso, por exemplo, de redes so-
ciais como Facebook, Twitter e outras –
que são híbridos de comunicação, distri-
buição de mídia e expressão pessoal pu-
ra e simples. E novos aparelhos digitais
versáteis – como o iPhone, os telefones
inteligentes Android, os iPod e os iPad –
promovem ainda mais a inovação e a
experimentação.

As adaptações acompanham esse pro-
cesso. Calouros de faculdades não
usam mais relógios e sim celulares para
consultar a hora – e raramente utilizam
e-mails. Em vez de e-mails, os jovens
preferem se comunicar pelas redes so-
ciais, por mensagens instantâneas ou
de texto para celulares, que seus amigos
vão responder com mais rapidez.

Os americanos estão usando menos
seus celulares. Quando falam, as conver-
sas são mais rápidas. Isso, em parte, re-
flete a mudança no uso dos celulares,
que funcionam hoje mais como compu-
tadores móveis pelo qual a comunica-
ção é feita via mensagens escritas. As

pessoas usam cada vez mais mensagens
de texto; as conversas telefônicas são
reservadas para diálogos mais impor-
tantes, complicados.

Amplas faixas da blogosfera estão fi-
cando ociosas, abandonadas. Mas, de
novo, este é um sinal do comportamen-
to que vai se adaptando a novas formas
de comunicação. Grande parte dela nos
blogs pessoais, onde as pes-
soas escrevem e pos-
tam fotos suas,
dos filhos e

até de seus animais, tem a ver com “so-
ciabilidade” e elas hoje estão mudando
para redes sociais como o Facebook, diz
John Kelly, da Morningside Analytics,
empresa de pesquisa. Por outro lado, os
blogs profissionais, direcionados para
consumo público e centralizados em as-
suntos como política, economia e notí-
cias estão prosperando, observa ele.

A expansão dos aparelhos móveis, se-
jam os telefones inteligentes, os iPads
ou os Nooks, levou à criação de aplicati-
vos de software específicos que facili-
tam a leitura de um texto ou assistir um
vídeo em telas menores do que as dos
PCs. Assim, as pessoas não estão usan-
do essa mídia móvel por meio de um
navegador como Internet Explorer ou
Firefox, um ponto importante levanta-
do no artigo “A internet está morta”.
Mas livros, revistas e filmes vistos num
iPad, por exemplo, são baixados pela in-
ternet. E de fato, a Wired acrescentou
no artigo a expressão “vida longa para a
internet”. Similarmente, o argumento
usado para provar um possível colapso
do Facebook é que é um website excessi-
vamente pesado, ao passo que os apare-

lhos móveis exigem designs
simples, de fácil uso.

Inovação e ex-
perimenta-

ção com capacidade de adaptação, es-
sa é a regra num período de mudan-
ças bruscas que poderiam ser vistas
como o equivalente, na era digital, à
agitação produzida pela introdução
da imprensa escrita. A evolução da
mídia, naturalmente, causa vítimas.
As mais frequentes são os meios de
distribuição e armazenamento, espe-
cialmente os físicos, que podem ser
transformados em “bits” (menor uni-
dade de transferência de dados) digi-
tais. A película fotográfica está supe-
rada, mas as pessoas estão tirando
mais fotos do que nunca. Os CDs não
predominam mais no campo da músi-
ca, à medida que ela está sendo distri-
buída cada vez mais online. “Livros,
revistas e jornais são os próximos”,
prevê Nicholas Negroponte, funda-
dor da MIT Media Lab. “O texto não
vai desaparecer, nem a leitura. É o
papel que vai sumir.”

Os gostos culturais também têm
uma grande influências, às vezes pro-
vocando mudanças inesperadas nes-
sa dança da evolução. Toca-discos e
discos de vinil pareciam completa-
mente extintos, mas foram revividos
pelos audiófilos, incluindo DJs que
criaram novos sons e ritmos – e fize-
ram do uso do toca-discos uma arte.

O rádio é um sobrevivente clássico
dessa evolução. Nos anos 30 e 40, era
o meio de entretenimento básico das
famílias americanas. Na década de
50, a televisão arrancou esse papel do
rádio. Mas ele se adaptou, mudando
para formatos de programação mais
curtos, transformando-se em músi-
ca de fundo.

A capacidade de concentração evo-
luiu e diminuiu, como os mais habili-
dosos manipuladores da mídia po-
dem atestar. “Adoro o iPad”, admite
Negroponte, “mas não consigo me
concentrar na leitura de uma longa
narrativa e estou sempre tentado a
checar meus e-mail, olhar as palavras
por alto ou ficar clicando nos links”.
E as pessoas, exatamente como a tec-
nologia, influem nessa agitada ecolo-
gia da mídia. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA
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Cientistas contestam
Teoria da Evolução

Mães protestam com
amamentação coletiva

Indicação é atalho para
emprego na Espanha

Polícia protegeu padre
que era líder do IRA

Calouros raramente usam
e-mail, eles preferem as redes
sociais e mensagens de texto

Por amamentar seu bebê em um
McDonald’s do Arizona, uma
mulher foi expulsa na semana
passada pelo gerente. No fim
de semana, dezenas de
mães foram ao local e,
emsolidariedade,co-
meçaram a ama-
mentar ao mesmo
tempo. O responsá-
vel pela loja argu-
mentou que o geren-
te se havia equivoca-
do e aquela não era a polí-
tica da rede. Não convenceu.
“Isso foi ridículo. Se o leite vies-
se de uma garrafa ninguém recla-
maria”, disse uma mãe.

Quase metade dos jovens espa-
nhóis (47,9%) conseguiu seu pri-
meiro emprego graças a um pa-
rente ou amigo. Esta seria a prin-
cipal razão para os espanhóis co-
locarem seus filhos em escolas
particulares – relações em níveis
sociais mais altos aumentariam
a probabilidade de uma reco-
mendação. Pesquisas mostram
que estes laços prolongam-se
por toda vida: 80% das ofertas de
trabalho de empresas espanho-
las não são publicadas. As vagas
são preenchidas pelo sistema de
recrutamento da empresa, por
intermediários ou por referên-
cias de “pessoas de confiança”.

O governo britânico e a Igreja Ca-
tólica protegeram um padre en-
volvido num atentado a bomba

que matou nove pessoas em
1972 na Irlanda do Norte.

O relatório polícial re-
velou que um cardeal

irlandês envolveu-
se na transferência
do padre James
Chesney para fora

da Irlanda do Norte.
O relatório também in-

dica que, logo depois do
atentado, a polícia já tinha in-

formações de que Chesney era o
chefe do IRA na zona sul da locali-
dade de Derry.

Websfera O melhor da internet

blogs.estadão.com.br/radar-global

No Iraque, a liberdade é uma
realização abstrata e ainda
não existe segurança

estadão.com.br
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