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Muitosetemdi-
to e escrito
sobre a onda
de protestos
que varreu o
Brasil nos úl-

timos meses. Uma conclusão
quase unânime é a de que a sur-
preendente mobilização de mi-
lhões de pessoas em toda parte
ocorreu por meio das chama-
das redes sociais, desligadas de
partidos ou movimentos políti-
cos, mas incluindo aspirações
diversificadas – que se infor-
mameatuam pelainternet.Adi-
cionalmente, mostrou-se que a
imensamaioria dosmanifestan-
tesestavaentre15e29anos. Pes-
quisadoIbopepublicadapores-
te jornal (25/8) pode reforçar a
visão de que a maioria dos jo-
vens, e até mesmo das pessoas
emgeral,nãotemobjetivospolí-
ticos claros e definidos – tanto
que só 7% disseram considerar-
se “bem informadas” e saber do
que se trata ao discutir o tema
“reforma política”, nada me-
nos que 52% se declararam “na-
da informadas” e 34%, “pouco
informadas”.

Em recente edição da revista
New Scientist (20/7), o compe-
tente editor Fred Pearce acres-
centa um tempero novo ao mo-
lho,que pode levar a conclusões
edireçõessurpreendentes.Pier-
ce afirma que a estrutura de ida-
de de uma população, que vem
mudandorapidamente emqua-
se toda parte, pode afetar um
paísdeformasaindapoucopen-
sadas. E isso se aplica inclusive
aos países da Primavera Árabe
(Tunísia, Líbia, Egito e outros).
Também pode ajudar a enten-
der fenômenos sociais em ou-
tros lugares, como a crise políti-
ca na Grécia e no Sul da Europa.
E tudo parece envolvido: a edu-
cação, a urbanização, as infraes-
truturas, tudo, Mas é muito difí-
cil saber qual é a contribuição
efetivadecadaáreaparaamobi-
lização das diferentes forças
que moldam o país.

A maior atenção aos proble-
masdasaúde,quereduziuforte-
mente a mortalidade infantil
nospaísesforadomundoindus-
trializado, assim como a redu-
ção do número de filhos têm al-
teradosignificativamenteacha-
mada pirâmide demográfica.
Que deixa de ter o formato tra-
dicional – base larga que se vai
afinando – e se aproxima de
uma figura mais uniforme ao
longo dos anos. Com isso cres-

ce muito a proporção de jovens
adultos na população. Isso já
ocorreu há algum tempo nos
paísesindustrializadosdaEuro-
pa e da América do Norte, mas
já está presente em boa parte
dos países fora desse mundo. E
se os governos não atenderem
àsnecessidadesespecíficas des-
se contingente de jovens adul-
tos,a transição demográficapo-
de traduzir-se em insatisfação
generalizada. Henrik Urdal, do
Instituto Internacional Pesqui-
sa da Paz, de Oslo, que é citado,
escreveu em relatório para a
ONUque “um jovem empobre-
cido pode ser tanto um possível
integrante de grupos armados
como uma pessoa frustrada
comaexclusãoeconômica e po-
lítica”.Ecomoécrescenteapro-
porção de jovens adultos nes-

sassociedades, pode sercriado-
ra de muitas tensões.

Analisando conflitos inter-
nosem175países desdeasegun-
da metade do século 20, Urdal
concluiuque,“acadapontopor-
centualmais dejovens na popu-
lação,comparadoscoma‘popu-
lação adulta’, o risco de aumen-
to dos conflitos sobe 4%”. E
quando esses jovens superam
em 35% todos os adultos, o ris-
co de conflitos de interesses é
150% maior (International Stu-
dies Quarterly, volume 50, pági-
na 607). Essa taxa persiste mes-
mo quando melhoram a situa-
ção econômica e as práticas da
democracia. Na mesma dire-
ção,RichardCincotta,pesquisa-
dor que hoje assessora o Natio-
nal Intelligence Council, do go-
verno norte-americano, con-
clui que em países com mais de
40% da população adulta entre
15 e 29 anos a possibilidade de
conflitos civis é o dobro da que
se registra em sociedades mais
estabilizadas.

A possibilidade efetiva em di-
reção problemática está na falta
de empregos. Pode acontecer
em lugares como o Afeganistão,
onde os jovens adultos são mais
de 50% da população adulta to-
tal. Nações “idosas são menos
turbulentas”, diz Urdal. China e
Cuba são exceções. Mas as na-
ções de idosos também cami-
nham para situações complica-

das.Como aItália, porexemplo,
ondeaaposentadoriadeumido-
so é paga por 13 pessoas empre-
gadas. Ou a Alemanha, com alta
população de idosos.

Resta olhar para o nosso ter-
reiro,ondetambémcrescemui-
to rapidamente a fatia de jovens
adultos–maisde50milhõesen-
tre 15 e 29 anos – na população
total, graças à redução das taxas
de natalidade (já abaixo da taxa
de reposição, de dois filhos por
mulher em idade fértil) e da
mortalidade infantil (mais de
50% em dez anos). Serão decisi-
vas nos tempos à frente as taxas
deemprego/desemprego dapo-
pulaçãojovem, quando esta não
cessarádecrescer–até2027,se-
gundoFábioGiambiagi,emarti-
go neste jornal (22/9/2012). Mas
no geral a situação do emprego
preocupa, já que em julho tive-
mos os piores números de dez
anos em matéria de trabalhado-
rescomcarteiraassinada.Eage-
ração de empregos nesse mês
(41,4 mil) caiu 77,7% em relação
a julho de 2012 (183,9 mil).

Na faixa de 17 a 22 anos, 15,9%
não trabalham nem estudam,
19,1% trabalham e estudam,
25% só estudam e 40% só traba-
lham, segundo o IBGE (novem-
bro de 2012). Até 2023, só a po-
pulação entre 15 e 24 anos terá
mais de 33 milhões de pessoas.
Sua possibilidade de emprego é
menor que a taxa geral. Tanto
que o desemprego entre os jo-
vens, em dez anos, caiu 41,6%,
enquanto a taxa geral baixou
53,8% (IBGE, 11/8). E segundo o
ministro do Trabalho, Manoel
Dias, a avaliação mensal do Ca-
dastro Geral de Empregados e
Desempregados indica que
“houve uma perda de dinamis-
mo no mercado” (FP, 21/8).

Portanto, precisamos de
atenção. Não houve mudança
no quadro da população jovem,
seus caminhos de informação,
seus formatos de manifestação
– em que também preocupam
grupos minoritários, muito
atuantes,que recorremàviolên-
cia. Nem há indícios de que te-
nhamosnovaspropostaspolíti-
cas e novos caminhos de gover-
no,capazesdeatenderàs aspira-
ções dessa nova parte da “pirâ-
mide demográfica” e de afastar
os riscos para os quais os estu-
diosos estão apontando.
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“A realidade que podemos
descrever nunca
é a realidade em si”
Werner Heisenberg

Apalavra de con-
dãohojeparasefa-
lar de governança
da internet é mul-
tistakeholderism –
numa tradução

simplista,umagovernançamul-
tiparticipativa. Mas nada há de
muito simples na discussão so-
bre governança da internet. A
impossibilidade de englobar a
rede nas estruturas atuais de le-
gislação local, nacional e inter-
nacional,nostratadosque,àma-
neira do das telecomunicações,
se propõem a mediar negócios,
transações e serviços entre os
detentores do poder, e mesmo
os limites das nações, é patente.

Numa discussão no Conse-
lho Europeu, em Estrasburgo,
há dois anos, ficou clara a difi-
culdadequeháquandosediscu-
tem leis globais para a rede. O
que surgiu como alternativa
promissora foi a aprovação de
princípios, intenções e boas práti-
cas, a chamada soft law, em lu-
gar da legislação tradicional, a
hard law. Entre as inúmeras
vantagens que uma declaração
de princípios traz está, inclusi-
ve, a janela de observação e de
oportunidade para teste de
seus resultadose eventuais cor-
reções de curso. Obtidos os re-
sultados que se queriam, pode-
sepensaremlegislaçãotradicio-
nal e tratados adicionais.

O modelo que Estrasburgo
apontava era o que o Comitê
Gestor da Internet (CGI) no
Brasil já havia delineado em
2009,comseudecálogodeprin-
cípios para a internet. Éramos
citados como paradigma da
área, obra de uma comissão
multiparticipativa, sem poder
regulador, com a missão de
orientar, estimular e proteger o
crescimento da internet no
País de forma aberta, livre e so-
cialmente adequada.

Esse protagonismo, já conse-
guidoemVilna(Letônia)duran-
te a reunião do Internet Gover-
nance Forum de 2010, resultou
no texto do Marco Civil, que ar-
rasta sua cruz pelo Legislativo
brasileirohá doisanos. OMarco
Civil é a soft law, a declaração de
princípios de que a internet no
Brasil necessita para conservar
a neutralidade, mostrar os ris-
cos que corre a privacidade do

cidadão e propiciar a segurança
jurídica necessária para os que
produzem conteúdo e serviços
na rede, ao definir o espectro de
sua responsabilização.

Osriscosqueestamoscorren-
do, entretanto, não se limitam
aos entraves reais ou estratégi-
cos que são colocados na “corri-
da de obstáculos” do Marco Ci-
vilpelosqueaeleseopõem.Ago-
ra, está-se questionando a pró-
pria coordenação de recursos
centraisda internet no País, que
sempre foi levada a cabo pelo
CGI via Núcleo de Informação
e Comunicação (NIC). Há uma
grita por regulação, exatamente
por parte de setores já regula-
dos, como é o caso das operado-
ras de telecomunicações. Num
cenário internacional em que o
Brasil tem obtido importantes
dividendos pela forma como se
tem conduzido no que diz res-
peito à governança da internet,
vemos ressurgir a “nostalgia”
dos que preferem os oligopó-
lios, transformando-se em rea-
ção ao que a internet traz e ao
que já se conseguiu.

A primeira vítima do proces-
so é o próprio Marco Civil. Em
leituras sistematicamente en-
viesadas, insiste-se na visão li-
mitadae incorreta de que a neu-
tralidade na rede viria a ser uma
“limitante”nas opçõesde negó-
cio existentes. Esquecem-se
princípios e traz-se à cena o mo-

delo econômico, como se na de-
claração de “direitos huma-
nos”, por exemplo, devessem
constar detalhes como preços
de diferentes alimentos ou ti-
posde vestuáriosa usar. Por ou-
tro lado, aproveitando-se acon-
tecimentos recentes de exten-
sas violações da privacidade,
adições de última hora são pro-
postas ao Marco Civil, ignoran-
do a essência da rede, a sua ex-
tensão mundial, a ausência de
fronteiras e de localidade nos
seus serviços.

É clara a importância de que
os conteúdos mais frequenta-
dos pelos brasileiros se movam
paradentrodo País. Isso melho-
ra a balança internacional de
custos de telecomunicações, o
tempo de resposta e uma me-
lhor experiência da rede para

osusuários, certamente benefi-
ciando a todos. Não é por outro
motivo que produtores de con-
teúdo, de textos, de filmes, têm
copiado suas basesde dados pa-
ra servidores dentro do País e
procuram interligar-se a pelo
menos um dos nossos 23 pon-
tos de troca de tráfego, manti-
dos pelo CGI via NIC. Porém
não há como equilibrar total-
mente nosso balanço em tele-
comunicações porque, por
maior que o Brasil seja, o mun-
do que resta fora do País é
maior ainda. É inelutável: há
mais conteúdo fora do Brasil a
ser acessado por brasileiros do
que conteúdo dentro do País
acessado por estrangeiros.

Privacidade – que é tema de
outro e importante projeto le-
gislativo em trâmite – também
é tratada como “princípio” no
Marco Civil. Definem-se limi-
tes de contexto em que dados
pessoais poderiam ser colhidos
ea necessidade deobterexpres-
so consentimento do usuário
para seu eventual uso. Riscos
eventuais a que estamos expos-
tos não devem ser usados como
argumentoparaqueaprivacida-
dedos cidadãos naredesejavio-
lada.Quemabre mãodaprivaci-
dade em nome da segurança
acaba sem ambas.

Finalmente, um rápido exa-
me de decisões judiciais sobre
responsabilização na rede dei-
xa claro que há insegurança.
Um jovem empreendedor na-
cional que queira criar um novo
serviço na internet, uma nova
rede social, um programa de re-
lacionamento expõe-se a riscos
jurídicos não muito claros, po-
dendo eventualmente ser res-
ponsabilizadopor açõesindevi-
das de seus usuários. Lembre-
mo-nos de que, por essa inter-
pretação,porexemplo,umacar-
ta anônima recebida por al-
guémnasuacaixadecorreiotra-
dicional poderia causar a res-
ponsabilização dos Correios,
ou do próprio carteiro que a en-
tregou: o mensageiro punido
pelo conteúdo da mensagem.

Certamente não é o cenário
que queremos para a internet
no País. A aprovação do Marco
Civil preserva conquistas e pre-
vine deformações. Que seja
aprovado sem delongas!
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As tensões e os riscos
na base da pirâmide

ESPIONAGEM
Brasil, o grande alvo

O jornalista norte-americano
Glenn Greenwald afirmou que o
Brasil é o “grande alvo” de espio-
nagem dos EUA. O Brasil preci-
sa reagir à altura e retaliar os
EUA de forma enérgica. Não so-
mos o quintal dos EUA, mas sim
um país continental, soberano, li-
vre e independente. O governo
brasileiro deve sair da retórica
vazia e tomar medidas concretas
contra os EUA, que violam as
leis internacionais e agem como
se fossem os donos do mundo.
O Brasil não pode ficar tão vulne-
rável à espionagem e à mercê
dos EUA. É preciso também pu-
nir as empresas que cooperam
com tal crime. Mais uma vez, no-
ta zero para Barack Obama, que
repete as mesmas práticas con-
denáveis de George W. Bush e é
uma tremenda decepção.
RENATO KHAIR
renatokhair@uol.com.br
São Paulo

Reação exagerada

Embora coberta de razão, a rea-
ção de Dilma Rousseff ao affair
espionagem pelos EUA foi des-
proporcional, ao aventar a possi-
bilidade de recusar o convite do
presidente Obama para a única
visita de Estado àquele país.
Mais um delírio bolivariano?
CÉSAR ARAUJO
cesar0304araujo@gmail.com
São Paulo

Jogo de cena

O melindre que a presidente Dil-
ma demonstra em relação aos
EUA por causa da denúncia de
espionagem é mero jogo de ce-
na. Com ou sem protestos, to-
dos sabem que o governo ameri-
cano continuará a vasculhar a vi-
da de quem achar que deve em
qualquer canto do mundo. A pre-
sidente usa esse pretexto para
desviar o foco de questões inter-
nas muito mais importantes.

LUCIANO HARARY
lharary@hotmail.com
São Paulo

Estratégia recorrente

Puro diversionismo, estratégia
manjada utilizada com frequên-
cia pelo governo oportunista de
dona Dilma para desviar a aten-
ção dos verdadeiros problemas
que assolam os brasileiros. Já
ocorreu contra um jornalista
norte-americano, contra um jor-
nal inglês, contra o FMI, contra
o Fed e, agora, é contra o serviço
de inteligência americano, sus-
peito de estar nos bisbilhotando.
SERGIO S. DE OLIVEIRA
ssoliveira@netsite.com.br
Monte Santo de Minas (MG)

Desespero

Desde a 2.ª Guerra Mundial os
americanos vêm fazendo espio-
nagem no Brasil e só revelam
quando conseguem uma boa no-

tícia para eles e para nós. O de-
sespero do governo do PT se de-
ve a que os EUA possam revelar
o que conseguiram saber.
RONALD MARTINS DA CUNHA
ronaldcunha@hotmail.com
Monte Santo de Minas (MG)

Coisa de aloprados

Pode ser muito fácil para Obama
explicar a Dilma e aos demais pe-
tistas a denúncia de espionagem
feita no Fantástico. Basta dizer:
“Sra. presidenta, eu não sei de na-
da. Se houve alguma coisa, só po-
de ser obra de algum dos nossos
gringos aloprados”.
EUCLIDES ROSSIGNOLI
euros@ig.com.br
Itatinga

Inteligência

Afinal de contas, os órgãos de in-
teligência do governo do PT fa-
zem o quê? É inadmissível que
os petistas só tenham sabido da

espionagem americana por um
programa de televisão. Não fos-
se a nossa imprensa, o atual go-
verno estaria sem saber rigorosa-
mente nada. Apesar disso, a cú-
pula do partido insiste em acusá-
la de golpista e faz o possível e o
impossível para censurá-la.
LEÃO MACHADO NETO
lneto@uol.com.br
São Paulo

Sistema Guardião

Por falar em espionagem e escu-
tas ilegais, o Guardião a quantas
anda? Escutando muita gente?
M. CRISTINA ROCHA AZEVEDO
crisrochazevedo@hotmail.com
Florianópolis

Facebook

Como o governo brasileiro exige
explicações dos norte-america-
nos quanto à espionagem sobre
a presidenta Dilma e seus asses-
sores, os 857 brasileiros usuários

do Facebook que tiveram seus
dados solicitados pelo governo
federal também devem exigir ex-
plicações, pois a espionagem pe-
tista é muito mais danosa do
que a feita pela Agência de Segu-
rança Nacional dos EUA.
EDGARD GOBBI
edgardgobbi@gmail.com
Campinas

Novo circo do Planalto

Retórica não falta para a possível
espionagem sobre membros do
governo federal, a começar de
uma reunião de superemergên-
cia (que não se faz, diga-se, para
falta de saneamento básico, fla-
gelo da seca do Nordeste, caos
nos hospitais públicos, etc.) em
que se construíram frases manja-
das como “violação inaceitável
da soberania brasileira” ou “ex-
plicações do governo dos EUA
ainda nesta semana”. Será que
Dilma e seus camaradas pensa-
ram em “violação inaceitável”
quando fabricaram dossiês fal-
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A exclusão econômica
e política de jovens
adultos traduz-se em
insatisfação e conflitos

O Marco Civil preserva
conquistas e previne
deformações. Que seja
aprovado sem delongas!
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A2.




