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US$ 50 mil
a cidade de Detroit arrecadou
em seis dias na internet. A
rapidez nas doações tem a ver
com o destino do dinheiro: a
construção de uma réplica de
7 metros do ciborgue Robocop

Websfera O melhor da internet
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Crise econômica e os
desafios da Grécia
A difícil situação vivida pelo país pode levar à fuga de jovens

Veja a íntegra das notas. blogs.estadão.com.br/radar-global

Nada de drones, bombas tele-
guiadas e satélites. Para um sol-
dado, a mais importante tecnolo-
gia é a que permite falar com a
família. O problema do acesso
permanente à internet: saber
também sobre a lavadora que es-
tragou, a conta que venceu, a últi-

ma briga das crianças ou notar o
próprio desgaste do casamento.
Preocupações nada virtuais.
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A tualmente,quemgosta-
ria de ser jovem na Gré-
cia? Quando deixei Ate-
nas e parti para Lon-
dres, aos 17 anos, era
um dos muitos jovens

abandonando o país. Em parte por
não gostar do regime autoritário dos
coronéis, que governaram a Grécia

de 1967 a 1974 e ficaram particularmen-
te impopulares junto aos jovens, quan-
do proibiram certos tipos de música e
ordenaram o corte de cabelo de alunos
que usassem cabelos compridos.

A decisão de sair do país também foi
provocada pela medonha situação eco-
nômica que o regime militar ocasionou.
No meu caso, o “boicote” quase levou a

agência de turismo de meu pai à falên-
cia, e quando cheguei na Grã-Bretanha,
precisei achar um emprego para pagar
meus estudos. Mas os jovens em geral
voltavam para casa, com frequência con-
seguindo ingressar no funcionalismo
público, um setor inchado, mas que ofe-
recia emprego vitalício e aposentadoria
em idade precoce. Não mais. A Grécia
contabilizou uma queda de mais de 4%
do seu PIB em 2010. Este ano, segundo
projeções, a economia deve crescer en-
tre 2% e 3%. O risco é que os jovens nova-
mente comecem a deixar o país.

Portanto, não é surpresa o fato de os
gregos questionarem as medidas de aus-
teridade e se perguntarem se vale a pena
a penúria provocada pelas reformas exi-
gidas pelo FMI, o Banco Central Euro-
peu e a Comissão Europeia. É claro que a
Grécia tem de adotar algumas medidas.
O tamanho do déficit, após anos de uma
expansão descontrolada dos gastos do
governo e do setor privado, só veio à to-
na após as eleições de 2009. O atual pre-

miê, George Papandreou, cujo pai e avô
também foram primeiros-ministros, é
um político respeitado pela comunida-
de internacional. Mas ele colocou em
risco a sua popularidade, internamente,
ao tentar reduzir o déficit de 15% do PIB
em 2009 para menos de 3% em 2014,
uma condição para a Grécia obter a aju-
da financeira em maio de 2010.

O país poderia ter dado um calote da
dívida. Mas as consequências para a eco-
nomia e os bancos seriam enormes. E
também afetaria outros bancos euro-
peus que fizeram empréstimos para em-
presas gregas ou compraram títulos pú-
blicos acreditando que a dívida dos paí-
ses da zona do euro tinham risco igual.
Uma ilusão que se desfez. Mas, na ausên-
cia do calote, a Grécia não teve outra
saída senão aceitar aquela ajuda, pois
não conseguiu tomar emprestado nos
mercados em condições acessíveis.

Quais são as opções? A situação fiscal
do país é difícil. A Comissão Europeia
espera que o déficit do país em 2010 seja

de 9,6% do PIB, caindo para 7.6%,
uma taxa ainda muito alta, em 2012.
Embora o governo venha cortando
gastos eelevando impostos para redu-
zir o déficit, o crescimento continua-
rá débil. As perspectivas no longo pra-
zo dependerão do sucesso das refor-
mas, mas a situação da dívida nacio-
nal pendente ainda vai se deteriorar
por algum tempo, e a previsão é que
ela passe de 140% do PIB em 2010, a
maior da Europa, para 156% em 2012,
segundo a Comissão Europeia. A par-
tir daí, mesmo que o país consiga con-
tabilizar um superávit no seu orça-
mento, os gastos com o pagamento
da dívida após 2013, quando a ajuda
atual terminar, provocarão aumento
do endividamento no geral. E os mer-
cados deverão continuar cobrando
um ágio de risco sobre a dívida grega. /
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Polícia quer capturar
defesa do WikiLeaks

CS MONITOR THE WASHINGTON POST

O aniversário do líder norte-co-
reano, Kim Jong-il, na quarta-fei-
ra, foi lembrado de modo dife-
rente na Coreia do Sul. Pela pri-
meira vez, o presidente sul-co-
reano apoiou grupos a lançar ba-
lões rumo ao norte. Dentro, fo-
lhetos com insultos ao rival.

Americano não aceita
‘produção autônoma’

Rodrigo Cavalheiro e Guilherme Russo

Coreia do Sul ataca líder
rival ao fazer 69 anos

Um soldado mais perto
da família: bom ou não?

VISÃO
GLOBAL

Com a redução do impacto do
site WikiLeaks, a luta pela liber-
dade na web entra em nova fase.
Investigadores agora buscam os
ativistas do grupo Anonymous,
organização que atacou websi-
tes que se opuseram ao Wiki-
Leaks.

Os americanos suavizaram sua
visão sobre a criação de filhos fo-
ra de um casamento formal.
Também já aceitam que este ca-
sal seja homossexual. Mas ainda
veem com reserva a criação de
crianças por um só pai. “Vai em
detrimento à sociedade”, dizem.

estadão.com.br

E nquanto o mundo
acompanhava atenta-
mente a revolta na Pra-
ça Tahrir, no centro
do Cairo, e o papel de-
sempenhado pelas no-
vas mídias, a China si-

lenciosamente removeu a palavra
“Egito” da lista de termos que po-
dem ser acessados na rede do país. O
Egito colocou em evidência os desa-
fios que devem ser enfrentados pela
próxima geração de líderes chine-
ses, igualmente preocupada com os
rumos do futuro.

Uma piada atualmente popular na
China fala de um piloto que diz aos
passageiros ter boas e más notícias:
“A boa notícia é que estamos adianta-
dos; a má notícia é que estamos per-
didos”. Para esta potência econômi-
ca em rápido crescimento, os desa-
fios abrangem desde o reequilíbrio
da economia e a superação do abis-
mo entre a China rural e a China ur-
bana até as medidas contra a mudan-
ça climática e a redistribuição atual
do poder global. De acordo com um
número cada vez maior de relatos, o
maior destes desafios pode ser o efei-
to, no longo prazo, das crescentes
complexidades do relacionamento
entre o partido-Estado e a sociedade
civil, catalisadas principalmente pe-
la mídia cibernética.

Segundo muitos observadores, o
fenomenal crescimento da socieda-
de civil na rede foi, até o momento,
bastante favorável ao Partido Comu-
nista, e não à sociedade civil. A Chi-
na tornou-se um Estado autoritário
interligado no qual o partido monito-
ra, controla e determina a opinião
pública valendo-se de recursos ilimi-
tados em termos de mão de obra -
incluindo-se aí os mecanismos hu-
manos de busca – e de tecnologia,
empreendendo um esforço de mine-
ração de dados que atinge as profun-
dezas da sociedade.

Uma vasta literatura sobre o tema
veio à tona, com livros excelentes
como The Power of the Internet in Chi-
na – Citizen Activism Online (O po-
der da internet na China – ativismo
cidadão na rede), publicado em
2009 por Guobin Yang e, mais recen-

temente, After the Internet, Before Demo-
cracy – Competing Norms in Chinese So-
ciety and Media (Depois da internet, an-
tes da democracia – normas conflitan-
tes na sociedade e na mídia da China),
publicado em 2010 por Johan La-
gerkvist, e Changing Media Changing
China (Mídia em mutação alterando a
China), de Susan Shirk (2010).

Em muitos casos ocorridos desde
2004 a internet alterou dramaticamen-
te o rumo dos acontecimentos, obri-
gando o partido a manobrar entre res-
posta e repressão. Tomemos como
exemplo o caso do oficial Li Gang, da
polícia provinciana, e a morte de uma
estudante, atropelada por um carro di-
rigido por seu filho embriagado. De-
pois de ser flagrado por pedestres, o
filho se gabou: “Duvido que ousem re-
gistrar a ocorrência – meu pai é Li
Gang”. Logo as palavras de Li Júnior
estavam em blogs de toda a China, in-
corporadas à história das cinco man-
sões de luxo do pai, tão comentada na
internet. Tornou-se inevitável levar Li
Júnior a julgamento. O caso também
levou o partido ao banco dos réus. Em
30 de janeiro, Li foi sentenciado a 6
anos de prisão.

Outro caso, envolvendo as irmãs
Zhong, recebeu menos atenção interna-
cional, mas consiste num exemplo
mais significativo. Em setembro, o go-
verno estava pronto para demolir o lar
da família Zhong, na Província de Jiang-
xi, quando uma das filhas, a mãe e um
tio atearam fogo a si mesmos. O tio mor-
reu por causa dos ferimentos. Quando
duas das irmãs tentaram embarcar
num voo para Pequim com o objetivo
de contar sua história num programa
de TV, representantes do governo local
as ameaçaram no aeroporto. As jovens
fugiram para o banheiro e telefonaram
para um jornalista de sua confiança.
Em questão de minutos, o caso estava
no microblog mantido pela sina.com.

Jornalistas de Pequim telefonaram
para as irmãs no banheiro e transmiti-
ram a conversa ao vivo pela internet. O
incidente tornou-se notícia em toda a
China, e uma foto da irmã que sofreu
graves queimaduras sentada no colo de
outra das irmãs ganhou o prêmio chinês
de Melhor Foto Jornalística de 2010.

As autoridades não tiveram escolha

senão dialogar com a família.
Oito funcionários do gover-
no estão sob investiga-
ção. A equipe do sina.
com, sob intensa pres-
são, apagou do blog to-
das as reportagens e
comentários sobre o
incidente. Mas a his-
tória se espalhou, tor-
nando-se um marco
na história da internet
na China. Os microblogs
tornaram-se plataformas para
opiniões críticas sobre a corrupção e
das injustiças sociais – e diz-se que mi-
lhões de mensagens sobre estes temas
são publicados todos os dias.

Estes dois casos individuais fazem
parte de um dramático avanço nas co-
municações. Os livros de Lagerkvist e
Susan apresentam um contexto analíti-
co, trazendo um riquíssimo material
sobre como a indústria chinesa da mí-
dia está crescendo e como o partido-Es-
tado tenta lidar com isso e controlar
este processo. Lagerkvist concentra-
se na internet enquanto Susan se dedi-
ca a uma abordagem mais ampla da mí-
dia num volume que traz contribui-
ções de estudiosos chineses e persona-
lidades da mídia como Hu Shuli, funda-
dor da revista Caijing, e Zhan Jiang, um
reformador da mídia. Em ambos os li-
vros, a internet constitui para o partido
a mídia mais ameaçadora.

Expansão da mídia. As estatísticas da
expansão quantitativa da mídia na Chi-
na são impressionantes: mais de 400
milhões de usuários da internet, 220
milhões de blogs, 800 milhões de assi-
nantes da telefonia celular, mais de 2
mil jornais e 9 mil revistas, cerca de
2200 emissoras de TV e – o mais incrí-
vel – tudo isso cada vez mais comerciali-
zado. Ainda assim, o partido continua
no controle.

Em termos quantitativos, tanto La-
gerkvist quanto Susan descrevem uma
situação de concorrência cada vez
mais acirrada entre normas sociais já
estabelecidas e as normas emergentes,
bem como os desafios crescentes en-
frentados pelo partido-Estado. Em seu
livro, Susan – que ganhou reconheci-
mento internacional com sua obra so-

bre a China enquanto superpotência
frágil – aprofunda-se mais do que La-
gerkvist, sugerindo que o partido se vê
agora obrigado a ceder parte do contro-
le e, como diz em seu capítulo Xiao
Qiang, do China Digital Times, um ree-
quilíbrio de poder estaria ocorrendo
na sociedade chinesa.

Lagerkvist mostra-se preocupado
diante do grau de influência do otimis-
mo nas teorias ocidentais sobre a Chi-
na. Ele diz que o partido-Estado chinês
“é bastante robusto, confiante e capaz
de suportar instabilidades no curto pra-
zo”, “pluralizando a internet em pro-
veito próprio” e enchendo a mídia de
“idiotenimento” imobilizante. Mas ele
afirma na sequência que há “uma ero-
são se aprofundando no poder do parti-
do-Estado por conta da ação da socie-
dade civil”, transmitindo a ideia de um
ativismo crescente e da formação de
novas normas e valores da sociedade,
tanto na rede quanto fora dela.

Lagerkvist analisa transformações
observadas dentro do partido entre
funcionários do Estado burocrático,
conforme eles mesmos passam horas
na internet quando não estão traba-
lhando, diante de telas em seus pró-
prios lares. Eles também são cidadãos
da rede e as normas sociais seguidas
por eles acompanham essas transfor-
mações. Lagerkvist escreve que “o gol-
pe final contra o vasto regime de censu-
ra do partido-Estado se dará como re-
sultado da maior sensibilidade desper-
tada nestes atores em relação a temas
como a liberdade pessoal, a privacida-
de online e a necessidade de uma disse-
minação de opiniões e informações
mais livre”.

A censura é uma parte orgânica do par-

tido-Estado e sem dúvida continuará
a ser uma arma crucial, mas seu uso é
cada vez mais denunciado conforme
a sociedade chinesa na internet ga-
nha consciência do quanto os interes-
ses do partido determinam os limites
do seu acesso à informação. Como
consequência, a ideia de um “direito
asaber” está tomando forma na socie-
dade civil online chinesa, em rápido
crescimento, e isso poderia, na análi-
se de Susan, tornar-se “o gritode guer-
ra da próxima revolução chinesa”.

Apesar de estarmos longe de uma
declaração de liberdade para a inter-
net na China, com o tempo a socieda-
de civil e as novas tecnologias vão
empurrar os limites para além das
fronteiras axiomáticas definidas pe-
lo partido-Estado. Nas palavras de
Lagerkvist, o momento crítico che-
gará quando a demanda por mudan-
ças fora da rede se tornar forte o bas-
tante para mudar o jogo.

Talvez o controle do partido já te-
nha sido “perdido” e testado, mas
isso não significa que ele esteja pres-
tes a desabar em chamas. A quinta
geração, que assumirá o governo em
2012, deve tentar formas mais delibe-
radas de autoritarismo e novas com-
binações de resposta e repressão en-
quanto luta para manter seu mono-
pólio de poder numa sociedade que
muda rápido demais para ser acom-
panhada pelo partido. / PUBLICADO

COM AUTORIZAÇÃO DA YALE GLOBAL ONLI-

NE (WWW.YALEGLOBAL.YALE.EDU) 2008

YALE CENTER FOR THE STUDY OF GLOBALI-

ZATION / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

✽

É EX-EMBAIXADOR DA SUÉCIA NO VIETNÃ

(1994-97) E NA CHINA (2002-06). PUBLI-

COU O LIVRO ‘CHINA – DRAMA DE NOSSA

ÉPOCA’ E ATUA COMO COORDENADOR DO

FÓRUM CHINÊS DE ESTOCOLMO

FONTE: THE NEW YORK TIMES

C
A

R
LI

N
H

O
S

M
Ü

LL
E

R
/A

E

Será a internet capaz de
domar governos?
Um dos maiores desafios da China pode ser o efeito das crescentes
complexidades do relacionamento entre o Estado e a sociedade civil
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 18 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. A16.




