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As novidades
da ordem global
1.  Mais que um instrumento de 
informação e de união dos povos, a 
internet é um campo de batalha

Para muitos, a agitação política em 
curso em vários países árabes é mais 
que um fenômeno localizado. É reflexo 
de “uma democratização global, uma 
nova ordem”, escreveu Marcelo Gleiser, 
físico que publica regulamente artigos 
no diário Folha de S.Paulo. Como muitos, 
Gleiser vê na internet o elemento crítico 
dessa transformação. Uma mensagem 
no Twitter resume uma atividade ou um 
grito de ação comunitária; uma página 
no Facebook define valores sociais e 
políticos, une pessoas, diz ele.

Gleiser parcialmente tem razão. Mas, 
para além dos aspectos que ele destaca, 
a internet é um campo de conflitos. De ba-
talhas comerciais, por exemplo. Tome-se o 
caso do Facebook. O site, além de promover 
relacionamentos, é um empreendimento 
comercial. Fatura atualmente, em publicida-
de e comissões de vendas de produtos, 1,5 
bilhão de dólares por ano. A partir deste mês 
de abril, o frequentador do Facebook que 
quiser ver Batman, o cavaleiro das trevas, 
paga 30 “Facebook Credits”, o equivalente a 
três dólares — 30% dos quais são comissão 
de venda —, e tem 48 horas para ver o filme, 
podendo suspender a sessão quantas vezes 
quiser nesse período.

O Facebook abrange, atualmente, 
um público de 550 milhões de pessoas. 
Isso se tornou possível não apenas pela 
ideia genial do seu criador, o jovem Mark 

Zuckerberg, mas principalmente pelo fato 
de essa grande ideia ter se transformado 
em realidade pelos bilhões investidos no 
gigantesco aparato de servidores ele-
trônicos que garantem o acesso seguro 
e simultâneo de toda essa gente ao site.

No valor de mercado atual do Face-
book, 65 bilhões de dólares, está o capital 
valorizado dos fundadores. O de Zucker-
berg hoje é de 13,5 bilhões de dólares, o 
que o torna o 52º homem mais rico do 

mundo, e o do brasileiro naturalizado 
americano Eduardo Saverin, também 
na lista dos super-ricos, no 782º lugar, 
é de 1,6 bilhão de dólares. Mas neste 
valor está também o dinheiro de mais de 
quatro centenas de grandes investidores, 
como a Goldman Sachs, principal casa 
financeira de Wall Street, a Digital Sky 
Technologies, empresa russa do setor, e 
a Warner Brothers, americana dona dos 
direitos autorais do Batman e primeira 

grande produtora de Hollywood a aderir 
à rede social.

A internet não serve apenas ao 
acúmulo de riqueza no mundo capita-
lista. Serve também à guerra. Em 25 de 
janeiro — por coincidência, na semana 
do início das mobilizações contra o 
governo de Hosni Mubarak, no Egito —, 
foi apresentada no Senado americano 
proposta para regulamentar os poderes 
que o presidente Barack Obama já tem de 
fechar serviços de internet como defesa 
contra ciberataques aos EUA.

Ao que tudo indica, os americanos 
não podem ser vistos apenas como pos-
síveis vítimas de ataques pela internet. 
Veja-se o caso do Stuxnet, um “verme” 
colocado na rede para explorar falhas do 
sistema operacional Windows, da Micro-
soft, que infectou, segundo a Symantec, 
firma de segurança para computadores, 
45 mil máquinas, das quais 60% estão 
no Irã.

O Stuxnet foi denunciado pela pri-
meira vez em meados do ano passado 
pela Siemens. A gigante alemã — não 
por coincidência, certamente, também 
uma grande fabricante de equipamen-
tos para centrais nucleares — revelou 
que o “verme” buscava atacar confi-
gurações específicas de equipamentos. 
E há evidências, disse a revista liberal 
britânica The Economist, de que tenha 
sido criado pelos serviços secretos 
de Israel e dos EUA para atacar equi-
pamentos de produção de centrais 
nucleares iranianas.

Ponto de vista

A internet serve 
para ver amigos no 

Facebook. Serve ainda 
para acumular riqueza. 

E serve também
para a guerra

Profundas transformações estão em curso no mundo real.
E não basta olhar o “mundo virtual” para entendê-las
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2. Na nova ordem, no lado dos liberais, 
o lema é restringir os direitos dos 
trabalhadores

A China tem um dos mais sofisticados 
mecanismos de controle de informações 
on-line do mundo, disse a corresponden-
te do diário O Estado de S. Paulo naquele 
país, Cláudia Trevisan. E, como não ape-
nas é considerada uma ditadura, mas 
abertamente se proclama um país sob o 
regime político de “ditadura do proleta-
riado”, ficou de olho nas rebeliões contra 
a ditadura convocadas pela internet. To-
dos os sites que tiveram papel relevante 
na organização das manifestações no 
Oriente Médio são bloqueados na China, 
disse Trevisan.

Além disso, durante várias semanas a 
partir do final de janeiro, a polícia chinesa 
ocupou praças em 13 cidades do país 
para as quais haviam sido convocados 
protestos contra o governo a partir de 
um site chamado Boxun, baseado nos 
EUA. Jornalistas de vários países compa-
receram a esses locais e constataram, no 
entanto, que o apelo do Boxun não levou 
quase ninguém às ruas e praças chinesas.

Por quê? Porque a internet é um ins-
trumento. A rede não cria a necessidade 
de manifestação. Não cria os problemas 
que levam o povo a ter de se manifes-
tar. E se é verdade que a China está no 
centro das grandes transformações que 
estão alterando a atual ordem global, 
não é exatamente na China que estão 
as grandes massas descontentes com o 
processo em curso.

Para localizar essas massas é melhor 
olhar, no momento, para o país que ainda 
representa o carro-chefe do sistema 
dominante nesse mundo em grandes 
transformações. Mais especificamente 
para Madison, Wisconsin, EUA. O estado 
é considerado o líder nos EUA na questão 
dos direitos dos trabalhadores. Foi a pri-
meira unidade da federação americana 
a garantir benefícios para os desempre-
gados. Foi também a primeira a legislar 
sobre o direito de os trabalhadores 
acidentados receberem compensação 
pelas injúrias sofridas no trabalho. E, em 
1959, Wisconsin foi o primeiro estado 

A guerra fria: o presidente iraniano 
Ahmadinejad nas instalações de 

enriquecimento de urânio do país 
em Natanz; uma charge da imprensa 

americana sobre a origem do 
“verme” Stuxnet que, segundo a 

Symantec, empresa de segurança 
antivírus, infestou alguns milhares de 
computadores iranianos e, segundo a 
Siemens, foi programado para atacar 
determinados tipos de equipamentos; 

e guardas da segurança interna 
da China, que se precavêm contra 

manifestações convocadas a partir do 
site Boxun, sediado nos EUA
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americano a reconhecer sindicatos como 
representantes dos funcionários públicos 
nas negociações trabalhistas.

Neste ano, no entanto, o novo gover-
no estadual, liderado pelos republicanos, 
sob o argumento de que precisa reduzir o 
déficit público, anunciou que iria não so-
mente cortar benefícios dos funcionários 
mas também retirar dos sindicatos quase 
todos os seus direitos de negociação 
coletiva. E enviou ao legislativo estadual 
uma lei orçamentária emergencial esta-
belecendo que os sindicatos não terão 
mais o direito de negociar com o estado 
ou com os municípios questões relativas 
a benefícios e condições de trabalho. 
Somente os salários básicos poderão ser 
discutidos e, mesmo assim, no máximo 
para manter o poder aquisitivo dos fun-
cionários diante de processo inflacioná-
rio. Aumentos de salários reais também 
serão banidos, a menos que aprovados 
pelos eleitores em um referendo.

Michael Moore, o conhecido cineasta 
que fez vários documentários sobre a 
crise americana, foi a Madison e discur-
sou em praça pública para milhares de 
trabalhadores dizendo que o governo 
americano quer vender a ideia de que o 
país está quebrado para esconder a gi-
gantesca ajuda que continua a prestar, às 
custas dos direitos e benefícios dos mais 
pobres, aos grandes bancos e detentores 
de títulos do governos. E no essencial ele 
tem razão.

Os países capitalistas desenvolvidos 
não intervieram na crise que ameaçou 
derreter o sistema financeiro global em 
meados de 2008 apenas para impedir 
uma falta de liquidez dos bancos comer-
ciais, o que provocaria as corridas aos 
bancos por parte dos populares, como se 
viu na grande crise anterior, o Crash de 
1929. Intervieram especificamente para 
emprestar dinheiro a todos os “grandes 
demais para falir”, os muito ricos, os 
grandes bancos de investimentos, as 
grandes empresas, e os Estados se en-
dividaram enormemente ao assumir os 
custos desse salvamento dos grandes. A 
dívida pública americana, por exemplo, 
saiu de controle. A estimativa de déficit 
orçamentário do governo federal para 
este ano é de 1,26 trilhão de dólares: 
para 3,83 trilhões de despesas, são 
previstos apenas 2,57 trilhões de arre-
cadação. Durante seu primeiro ano de 
governo, em 2009, Obama trabalhou 
com o orçamento aprovado por seu 
antecessor, George W. Bush. O déficit 

do governo central foi de 1,4 trilhão de 
dólares. No ano passado, como os EUA 
continuaram em recessão, o governo 
gastou ainda mais. O déficit foi, então, 
de 1,6 trilhão de dólares.

Obama anunciou, então, um conge-
lamento dos gastos até 2013. Mas, além 
disso, terá de cortar despesas para valer. 
O poder político e militar do Estado ame-
ricano, garantidor em última instância do 
modelo de democracia global da “civili-
zação ocidental e cristã”, está assentado 
no poder econômico-financeiro dos EUA. 
E um dos melhores indicadores desse 
poder é a credibilidade dos papéis da 
dívida do país.

A dívida em títulos do Tesouro ame-
ricano hoje é de 14,9 trilhões de dólares. 
Desse total, cerca de 10 trilhões estão no 

mercado, em poder de investidores, nos 
EUA e no mundo. Esses papéis são a âncora 
do atual sistema financeiro global — são 
como o dinheiro vivo desse sistema. Têm 
o que se chama de liquidez absoluta, ou 
seja, podem ser trocados por dinheiro vivo, 
impresso na moeda de quase qualquer 
país, a qualquer momento.

Mas isso não ocorre pelo amor dos 
povos aos valores éticos e morais ame-
ricanos, principalmente, e sim porque a 
máquina financeira americana funciona. 
Porque o Estado americano “honra”, 
como se diz, os seus papéis. Por eles, 
paga juros regularmente. Para 2011, 10% 
do orçamento dos EUA, ou 260 bilhões 
de dólares, estão previstos para o paga-
mento dessa rubrica.

O governo americano, agora, pre-
cisa poupar — gastar menos do que 
arrecada — para ter o que no Brasil se 
chama de superávit primário. E usar 
esse saldo para impedir que a dívida 
saia de controle, mostrando que tem 
condições de pagá-la. Desde o final de 
2007, quando a recessão americana 

começou, a dívida americana saiu de 
controle — passou a crescer 4 bilhões 
de dólares por dia.

Nos EUA, no momento, o que se assis-
te é a uma ascensão do conservadorismo. 
Obama, o primeiro presidente negro do 
país, elegeu-se em boa parte por sua ca-
pacidade de utilizar as chamadas novas 
mídias sociais. Isso é certo. Mas é certo 
também que hoje, nos EUA, o que predo-
mina não é uma mobilização via Twitter 
e Facebook em defesa dos direitos das 
organizações dos trabalhadores.

A ofensiva conservadora contra os 
direitos dos trabalhadores em Wiscon-
sin transformou Madison, a capital do 
estado, num centro de manifestações de 
protesto. Delegações sindicais de vários 
estados americanos foram para lá. E, 
mesmo assim, a 11 de março, depois de 
três semanas de agitação, a Assembleia 
Legislativa estadual aprovou, por 53 a 
42 votos, a legislação que restringe os 
direitos sindicais nos termos propostos 
pelo governo republicano.

3. A divulgação de informações é parte 
da luta social; está, de modo geral, 
ligada à defesa de interesses

A propósito das rebeliões nos países 
árabes, Gleiser, citado anteriormente, 
falou da semelhança entre elas e as re-
voluções de 1848 na Europa. Na mesma 
linha falaram vários outros comentaristas, 
no Brasil e no exterior. Entre eles, Antônio 
Costa, na revista semanal CartaCapital 
datada de 9 de março, falou dos “impulsos 
nacionalistas, democráticos e socialistas 
despertados naquela ocasião” que, segun-
do ele, “pautaram a história da Europa e 
do mundo por gerações”. É um bom arti-
go. Saúda o espírito combativo do povo 
árabe que saiu às ruas agora. Prevê a 
possibilidade de “os militares da África do 
Norte” conseguirem “conduzir transições 
controladas”. E de que “os reis da penín-
sula arábica se safem convertendo-se em 
monarcas constitucionais”.

Mas, tal como Gleiser, Costa parece 
ver essas lutas num contexto de modo 
geral positivo, graças ao fato de estarem 
ligadas a um sistema de informações novo 
e progressista no qual as redes sociais 
atuais se assemelhariam aos cafés que 
assinavam jornais e serviam de ponto 
para reuniões políticas em 1848, à época 
da chamada “Primavera dos Povos”.

O sistema de informações propiciado 
pelas maravilhas atuais da internet, no 

O telégrafo também 
acelerou a informação 
na segunda metade do 
século XIX. Mas não a 
favor, e, sim, contra os 

revolucionários
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do jornalismo americano de William 
Hearst e Joseph Pulitzer, que eleva as 
tiragens dos jornais burgueses de algu-
mas dezenas de milhares para várias 
centenas de milhares de exemplares 
por dia e despeja sobre os trabalhado-
res aglomerados em torno das fábricas 
nas cidades um mundo de histórias 
escandalosas, que mais os confunde 
e facilita a sua exploração, do que os 
informa e ajuda a construir um sistema 
social novo.

Para a melhor compreensão do 
papel da informação no movimento 
revolucionário dos trabalhadores pós-
1848, seria importante destacar a sua 
própria informação, a informação de 
jornais cujos interesses estão ligados 
aos trabalhadores. Costa lembra bem 
que 1848 é um marco na história dos 
jovens Karl Marx e Friedrich Engels: 
eles escreveram o Manifesto Comunista, 
publicado naquele ano, poucas semanas 
antes do 22 de fevereiro em que os 
trabalhadores de Paris saíram às ruas 
e iniciaram a rebelião que derrubou a 
monarquia francesa.

entanto, insistimos, não é progressista 
por ser tecnicamente moderno. Nem 
mesmo é neutro, em princípio, diz a revis-
ta semanal britânica The Economist: uma 
geração de ativistas digitais esperava 
que a rede mundial de computadores 
servisse para unir grupos separados no 
mundo real. Imaginava que a internet 
superaria as barreiras de cor, identidade 
social e fronteiras nacionais. Mas não foi 
isso que ocorreu. “As pessoas, on-line 
são o que elas são off-line”, diz a revis-
ta, “divididas e lentas na construção de 
pontes para conectar-se”.

Voltando à comparação com 1848: 
as revoluções daquela época não foram 
progressistas pelo fato de que o telégrafo 
havia pouco tinha sido inventado e o 
número de jornais e o sistema de infor-
mações estavam se ampliando — embora 
os movimentos revolucionários tenham 
se utilizado dessas novidades. Pode-se 
dizer até que o caráter progressista da-
queles movimentos ocorreu a despeito 
do aproveitamento conservador que a 
burguesia, em ascensão depois das gran-
des revoluções dos séculos XVII e XVIII 
que liderou, deu a essas novas invenções.

A melhor revista política dos conser-
vadores, atualmente, é The Economist, 
fundada em 1843, justamente para com-
bater as ideias revolucionárias da época 
e ajudar a burguesia inglesa a impor suas 
maquinofaturas pelo mundo. Ela com 
certeza ajudou a Grã-Bretanha a reduzir a 
um estado semicolonial a grande potência 
da época anterior, a China, cuja produção 
ainda era apoiada na manufatura.

A segunda metade do século XIX, 
por sua vez, foi a época da ascensão 
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Nessa linha, deve-se citar também 
Lênin, o criador do Iskra, jornal que 
praticamente ajudou a criar o Partido 
Bolchevique e a fazer a Revolução Russa 
de 1917 (ver “De Gutenberg ao Facebook”, 
à página 44). Por dois motivos:

1. Ao criar um jornal para desenvolver 
as ideias de um partido político novo, 
empenhado na construção de uma demo-
cracia social a serviço dos trabalhadores, 
ele dá forma prática à ideia de Marx de 
que o papel dos intelectuais interessados 
nesse tipo de democracia não é apenas 
o de estudar o mundo, mas o de ajudar 
a transformá-lo;

2. Ele defende a ideia — na época, 
véspera da 1ª Guerra Mundial, partilhada 
por pessoas de diferentes formações po-
líticas, como o físico Albert Einstein — de 
que o grande conflito que se armava seria 
uma guerra colonial, das potências impe-
rialistas. No caso, especificamente, uma 
guerra de partilha dos países e regiões 
do Oriente Médio e da África. E nada mais 
atual do que esse tema, desenvolvido no 
artigo “Uma história mal contada”, publi-
cado nesta edição à página 20.

Acima, uma convocação via Facebook para a luta no Egito: algo a ver com as revolu-
ções democráticas na Europa de 1848

O Iskra, de Lênin: uma convocação para 
formar um partido de tipo novo, de defesa 
da democracia dos trabalhadores
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Text Box
Fonte: Retrato do Brasil, São Paulo, n. 45, p. 6-9, abr. 2011. 




