
%HermesFileInfo:A-22:20110415:

A22 Internacional SEXTA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 2011 O ESTADO DE S. PAULO

THE NEW YORK TIMES

Websfera O melhor da internet

CNN

800
civis morreram no sul do Sudão
este ano. Após o referendo por
independência em janeiro,
93 mil pessoas abandonaram
suas casas na região. Sendo
40 mil só no mês passado

A China distribuiu novas e varia-
das diretrizes a seus censores de
televisão. A ordem é “evitar” fil-
mes fantasiosos ou com moral
ambígua, que sejam pessimistas
ou difundam superstições feu-
dais, fatalismo ou reencarnação.
Personagens que viajam no tem-

po para mudar seu futuro estão
especialmente vetados por irem
“contra as tradições chinesas”.

SUDANESAFazendeiros querem
vetar fotos de animais

PROPUBLICA BBC

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

Encerrado o debate sobre orça-
mento, os EUA têm um corte de
US$ 4 trilhões e um lobo indefe-
so. Em meio à discussão, parla-
mentares ligados a fazendeiros e
caçadores conseguiram votar a
retirada do animal da lista de es-
pécies ameaçadas de extinção.

Guerra do orçamento
faz vítima inesperada

A guerra parece
gloriosa... até que
surgem as mortes
Perda de compatriotas ensinou EUA a valorizar vidas

●✽
SALLY
JENKINS
THE WASHINGTON POST

Manuais de segurança em ener-
gia nuclear usados pelos gover-
nos são ditados pelas empresas
do setor, alertam especialistas.
Nos EUA, a norma para proteção
das centrais contra incêndios é a
do Instituto de Energia Nuclear,
representante da indústria.

Por algum motivo, a mor-
te quase não passou pela
cabeça dos proponentes
daguerra até queuma ba-
la os atingiu, ou a al-
guém que eles conheces-

sem. Foi então que eles perceberam
o estrago de que era capaz uma sim-
ples esfera de chumbo disparada a
uma velocidade de quase 300 metros
por segundo a partir do cano de um
Springfield. Os sobreviventes descre-
viam a sensação como a de ser atingi-
dos por um porrete, seguido por água
escaldante. Mas é claro que o efeito
era bem pior do que isso.

No início, para muitos em ambos os
lados durante a primavera e o verão de
1861, a ideia das baixas era impessoal e
abstrata. O senador James Chestnut, da
Carolina do Sul, prometeu beber todo o
sangue derramado como resultado da
secessão. No Mississippi, um jovem ad-
vogado chamado William Nugent, sujei-
to de olhos límpido, escreveu à mulher,
“Tenho a sensação de que seria agradá-
vel atirar num ianque”, como se estives-
se se referindo a uma perdiz.

Era mesmo muito fácil falar sobre a
guerra. Os mais inteligentes e sensíveis
o faziam animadamente. Uma das pou-
cas pessoas que compreenderam a car-

nificina que se anunciava foi William T.
Sherman. “Vocês, do sul, não têm ideia
do que estão fazendo”, escreveu ele a
um amigo da Louisiana. “Este país fica-
rá encharcado de sangue e só Deus sabe
como tudo vai acabar... Vocês mencio-
nam a guerra com leviandade; não imagi-
nam do que estão falando.”

As primeiras baixas foram como fra-
cos lampejos do trovão no horizonte,
conforme a descrição do historiador
Bruce Catton. Dois dos primeiros solda-
dos da União a morrerem eram voluntá-
rios da cidade de Lowell, Massachu-
setts. A cidade ficou tão abalada que
suas lojas e oficinas fecharam, e os sinos
da igreja municipal badalaram o dia to-
do. Em Boston, o governador John An-
drew participou do velório, visitando os
caixões cobertos com bandeiras.

Estas primeiras mortes foram qualifi-
cadas como “assassinatos” pela impren-
sa nacional. Ainda assim, a realidade da
guerra não tinha chegado com toda sua
força. Três semanas mais tarde, a morte
do major Theodore Winthrop foi consi-
derada um fato tão chocante que as hos-
tilidades foram interrompidas para que
fosse recolhido seu relógio de bolso.

Winthrop foi morto na primeira gran-
de batalha da guerra, em Big Bethel, em
10 de junho, atingido por um tiro no pei-
to enquanto liderava o avanço dos solda-
dos contra a linha da Confederação. Os
pais de Winthrop pediram que lhes fos-

sem devolvidos o corpo e o relógio dele,
que tinha sido tomado por um soldado
rebelde como lembrança do combate.

A ilusão de que pudesse haver uma
guerra que não acarretasse numa gran-
de destruição foi finalmente desfeita no
dia 21 de julho de 1861 com a Primeira
Batalha de Manassas, que teve entre
suas baixas um total de 900 mortos e
2.700 feridos.

Após a Batalha de Bull Run, houve
uma irresistível impressão de uma acele-
ração nas hostilidades. Quase todos aca-
baram tocados pela guerra, de uma ma-
neira ou de outra. Atualmente, as For-
ças Armadas americanas, compostas
por voluntários, provêm de menos de
1% da população dos EUA.

Na época, todos conheciam alguém
que tivesse morrido em batalha ou su-
cumbido à outra grande ceifeira de vi-
das: a doença, que provocou duas vezes
mais baixas do que os combates em si.
Estima-se que entre 50 mil e 60 mil cida-
dãos da Carolina do Sul participaram
dos combates, e ao menos 13 mil deles
morreram em decorrência dos ferimen-
tos recebidos. E aquela não foi uma guer-
ra de combatentes pobres. A 2.ª Milícia
de Massachusetts era composta princi-
palmente por universitários. Dos seus
16 oficiais mortos em batalha, 13 eram
de Harvard.

Não haveria mais trégua temporária
para a devolução de um relógio de bol-

so. Somente cenas rápidas de destrui-
ção. As primeiras baixas ensinaram
aos civis a dolorida diferença entre a
ideia da guerra e a sua realidade. Mas
restava um impasse psicológico.

Por mais que as pessoas em casa
sentissem os efeitos da guerra, elas
não poderiam conhecer o horror de
seus combates. Somente aqueles que
deles participaram conheciam a sen-
sação de empunhar baionetas, de es-
corregar com as botas sobre um cadá-
ver ensanguentado, e de combater
tão furiosamente após o cair da noite
a ponto de o fogo dos disparos pare-
cer clarear a escuridão.

Henry James não serviu na guerra;
ele apenas observou intensamente
dois valorosos irmãos mais novos
que tomaram parte nela e voltaram
para casa como veteranos arrasados.
Foi James quem melhor expressou a
lacuna que nenhum aniversário nem
comemoração será capaz de preen-
cher. “Aqueles que travaram a guerra
exigida por outros estão diante de
nós, ignorando-nos sem cerimônia,
olhando através de nós ou diretamen-
te sobre nossas cabeças em direção a
algo que compartilham, mas que não
nos é dado a conhecer”. /TRADUÇÃODE
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Ambientalistas usam com fre-
quência em suas campanhas ima-
gens de animais sofrendo antes
do abate. Fazendeiros america-
nos de Iowa, Flórida e Minneso-
ta pretendem torná-las ilegais.
Alegam que não representam a
situação de todos os animais.

Indústria nuclear faz
seus próprios manuais

Viajar no tempo é
menos possível na China

VISÃO
GLOBAL
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N o mês passado, um
dos principais prê-
mios de jornalismo da
América Latina foi pa-
ra um homem cuja úni-
ca sacada investigati-

va foi a recente descoberta de que o
capitalismo pode ter destruído a vi-
da em Marte.

Sim, ninguém menos que Hugo
Chávez, presidente da República Bo-
livariana da Venezuela, ganhou o
Prêmio Rodolfo Walsh concedido
pela Universidade Nacional de la Pla-
ta da Argentina e assim nomeado em
homenagem a um dos genuínos már-
tires da profissão do século 20. A
honraria foi promovida pela presi-
dente da Argentina, Cristina Kirch-
ner, que foi escolhida para fazer o
papel de Tonto do Cavaleiro Solitá-
rio neossocialista Chávez.

Os restos mortais de Walsh, um
heroico escritor e ativista de esquer-
da supostamente morto pela ditadu-
ra argentina 35 anos atrás, nunca fo-
ram encontrados. Mas onde quer
que estejam, estão se virando com a
ideia de que o homem que muitos
consideram hoje o mais sério inimi-
go da imprensa livre em toda a Amé-
rica Latina recebeu um prêmio que
celebra justo essa instituição.

O New York Times reportou em
2009: “Na Venezuela, Chávez e seus
apoiadores têm intensificado os es-
forços para limitar a cobertura da mí-
dia noticiosa.” Após Chávez denun-
ciar a “tirania” do rádio privado, a
Venezuela revogou as licenças de 34
estações de rádio no país. E leis apro-
vadas em 20 de dezembro estende-
ram o controle à internet, que agora,
como a mídia de radiodifusão, pode
não transmitir mensagens que “fo-
mentem ansiedade no público ou

perturbem a ordem pública, promo-
vam a desobediência da ordem legal vi-
gente” ou “se recusem a reconhecer a
legitimidade da autoridade constituí-
da”. Em agosto, dezenas de militantes
chavistas armados assaltaram os escri-
tórios da rede de TV Globovisión, que
vinha sendo crítica de Chávez. Seu do-
no, Guillermo Zuloaga, posteriormen-
te fugiu do país.

Mas há razões para Cristina alinhar-
se com Chávez na questão de uma im-
prensa livre. Uma delas é que ela está
travando sua guerra contra boa parte de
sua mídia local, incluindo dois dos maio-
res jornais da América do Sul: Clarín e
La Nación. Ambos têm pressionado o
governo com matérias bem documenta-
das sobre corrupção. Algumas envol-
vendo o enorme aumento de riqueza
que a presidente e seu marido morto, o
ex-presidente argentino Néstor Kirch-
ner, experimentaram após a eleição de-
le em 2003. Outras sobre transações du-
vidosas dos poderosos sindicatos nacio-
nais que apoiam a coalizão peronista.

Outra razão amplamente conjectura-
da seria o apoio financeiro de Chávez
(menos os US$ 800 mil que um agente
de vigilância apreendeu chegando a
um aeroporto de Buenos Aires) que aju-
dou em sua vitória eleitoral de 2007.

Mas é em sua hostilidade comum à
própria ideia de uma mídia de oposição
que os dois parecem mais estreitamen-
te ligados. Chávez criou a Telesur, uma
organização de mídia cujas transmis-
sões e presença na web devem suposta-
mente refletir as opiniões e anseios
dos desprivilegiados da América. Mas
para saber quem está no comando, bas-
ta olhar a cobertura bajuladora das mo-
vimentações diárias de Chávez em seu
site. A agência de notícias Associated
Press citou o professor de jornalismo
de La Plata, Claudio Gómez, dizendo

que Chávez recebeu o prê-
mio por “seu trabalho pela co-
municação popular, por exem-
plo, pela criação do canal Telesur. Isso
não significa que concordemos com ou-
tras medidas que seu governo tomou
contra a mídia crítica.” Ah, bom...

Se você fosse Cristina, que enfrenta-
rá uma eleição em outubro sob um gru-
po desregrado de movimentos traba-
lhistas e populistas que forma o Parti-
do Justicialista (juntamente com uma
corrupção supostamente crescente e
uma taxa de inflação anual de 24%),
invejaria o poderoso megafone da Tele-
sur de Chávez, e sua habilidade para
calar as vozes de oposição.

Felizmente, essa inveja não parece
ser amplamente compartilhada por ou-
tros líderes latino-americanos. Em
grande parte, somente Chávez, Kirch-
ner, Daniel Ortega (Nicarágua) e, oca-
sionalmente, Evo Morales (Bolívia) en-
xergam a mídia noticiosa “burguesa im-
perialista” da mesma maneira.

Outros líderes estão chegando a ter-
mos com o valor funcional de uma im-

prensa sem grilhões numa democra-
cia, particularmente os que mais sofre-
ram durante as ditaduras de direita san-
cionadas pelos EUA nos anos 70 e 80: a
ex-presidente chilena Michelle Bache-
let, por exemplo, que foi torturada no
regime da junta militar chefiada por Au-
gusto Pinochet. Ou o presidente uru-
guaio, Jose Mujica, que ficou preso
mais de 14 anos.

Ambos são líderes de esquerda que
enfrentam jornais nacionais com histó-
rico conservador e crítico. Os apoiado-
res da presidente do Brasil, Dilma Rous-
seff, que foi vítima de tortura do regi-
me militar, acusaram a mídia de agir
como um partido de oposição durante
a eleição dela, que recentemente se de-
clarou uma defensora da imprensa li-
vre. “Não nego que às vezes (a mídia)
espalhou coisas que me deixaram tris-
te”, disse ela. “Mas somos amantes da
liberdade.” De modo que a imprensa

no Brasil continua livre.
O mesmo vale, em grande parte,

para a Argentina. Mas a CGT, a pode-
rosa confederação sindical que en-
carna o peronismo, tem bloqueado a
distribuição dos jornais que Cristi-
na chama de “monopólio”, a despei-
to do fato de que eles pertencem a
entidades separadas e têm políticas
fortemente distintas. O mais alar-
mante é que a parte da esquerda ar-
gentina tradicional, que respeita
Cristina, parece comprar a ideia de
que uma república constitucional
de 40 milhões de pessoas com um
sistema judiciário enorme e vastas
forças policias e militares está à mer-
cê desses jornais de “monopolistas
burgueses”. /TRADUÇÃODECELSOM.PA-
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Uma sombra sobre a
imprensa livre na região
Cristina Kirchner alinha-se a Chávez e Ortega contra a mídia, mas há vários países na
América Latina que sofreram com a ditadura e reconhecem o valor de uma mídia sem grilhões

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 15 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A22.




