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“A homogeneização é um mito, sua percepção sendo o resultado de um
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RESUMO

Jakson Ferreira de Alencar

Comunicação, corpo e territorialidades: O declínio das narrativas globalistas

A tese identifica e analisa o declínio das narrativas globalistas, em relação com a
comunicação, a qual não abole o corpo e as territorialidades como se aventava nas teorias que
previam a homogeneidade mundial; não independe delas e da complexidade delas advinda,
mesmo quando usa as mais avançadas tecnologias e as mídias mais internacionais. Partes do
mundo tornaram-se mais visíveis, assim como as divergências, disparidades e diferenças.
Dois terços da humanidade não fazem parte da imaginada conexão total, e permanece
havendo muito silenciamento, incomunicação, conhecimento superficial ou desconhecimento
de diversas e amplas partes do mundo, mesmo para quem está superconectado. A aceleração
das trocas culturais, o aumento da quantidade de informação circulando, das mídias e canais,
embora propaguem produtos e informações iguais, têm produzido resultados imprevisíveis e
inesperados. Ao invés de gerar a homogeneidade, está aumentando a diversificação, a
segmentação, a fragmentação, as resistências e até as intolerâncias; mantendo e criando novas
e múltiplas territorialidades, mesmo no âmbito das redes digitais e mais avançadas tecnologias
de comunicação. Para identificar o declínio do globalismo, a tese fundamenta-se em autores
como Wolton (2006), Ghemawat (2012), Milton Santos (2000, 2006, 2008), Martín-Barbero
(2009, 2012), Walden Bello (2003), Kellner (2001), Pieterse (2009), Martel (2012),
Vergopoulos (2005), Haesbaert (2004, 2005) e Castells (1999), dentre outros. Pesquisa a
relação do corpo com a comunicação com a Teoria Corpomídia (Katz e Greiner, 2004, 2005,
2010, 2014), e para tratar da relação da comunicação com o ambiente, com o espaço e com a
cultura emprega Pinheiro (2009, 2013), Warnier (2003) e Dênis Moraes (2009, 2013), dentre
outros. Com eles formula uma leitura crítica de um corpus empírico que evidencia o aumento
dessas tendências, composto pelas informações publicadas pelas agências The Economist e
Pátria Latina no período pós início da crise econômica de 2008 até final de 2012. O objetivo
é demonstrar que os níveis mundiais de integração continuam bastante baixos, muito longe do
que sugerem as teses da “aldeia global”. A hipótese é a de que as tecnologias da comunicação
e a facilidade de transmissão e de acesso à informação parecem interconectar e homogeneizar
todo o mundo, mas podem não estar criando comunicação, intercompreensão, pontos de vista
comuns, entendimento, integração e a homogeneidade prevista.

Palavras-chave: desglobalização, geocomunicação, corpomídia, Pátria Latina, The
Economist

ABSTRACT

Jakson Ferreira de Alencar

Communication, body and territoriality: The decline of globalists narratives

The thesis identifies and analyzes the decline of globalists narratives, in connection with the
communication, which does not abolish the corporeity and territorialities, as suggested
theories that predicted the global homogeneity; does not dependent of them and of the
complexity that arise from them, even when using the most advanced technologies and the
most international media. Parts of the world become more visible, as well as divergences,
disparity and differences. Two thirds of humanity are not part of the imagined full connection,
and there remains very muting, incommunication, superficial knowledge or ignorance of
various shapes and large parts of the word, even for those superconnected. The acceleration of
cultural exchanges, increasing the amount of information circulating, of media and of
channels, although spreading equal products and information, have produced unpredictable
and unexpected results. Instead of generating the homogeneity, is increasing diversification,
segmentation, fragmentation, resistances and even intolerances. Maintaining and creating new
and multiple territorialities, even in the context of digital networks and more advanced
communication technologies. To identify the decline of globalism, the thesis is based on
authors such as Wolton (2006), Ghemawat (2012), Milton Santos (2000, 2006, 2008), MartínBarbero (2009, 2012), Walden Bello (2003), Kellner (2001), Pieterse (2009), Martel (2012),
Vergopoulos (2005), Haesbaert (2004, 2005) and Castells (1999), among others. Search the
body's relation with the communication with the bodymedia theory (Katz e Greiner, 2004,
2005, 2010, 2014), and to treat the communication relation with the environment, the space
and the culture employs Pinheiro (2009, 2013), Warnier (2003) and Dênis Moraes (2009,
2013), among others. With them formulates a critical reading of a empirical corpus which
shows the rise of these trends, composed of the information published by the agencies at the
period after the onset of the economic crisis of 2008 up until the end of 2012. The goal is to
demonstrate that global levels of integration are still very low, far from suggests the theses of
the “global village”. The hypothesis is that the communication technologies and the ease of
transmission and access to information seem to interconnect and homogenize the world, but
may not be creating communication, mutual understanding, common views, understanding,
integration and the expected homogeneity.

Keywords: deglobalization, geocommunication, bodymedia, Pátria Latina, The Economist

SIGLAS E ABREVIATURAS1

AOD: Ajuda Oficial ao Desenvolvimento
CAGE: refere-se às distâncias Cultural, Administrativa, Geográfica e Econômica
CCTV: Rede de televisão estatal chinesa
CEI: Comunidade dos Estados Independentes , que engloba 11 países da antiga União
Soviética, inclusive a Rússia
CELAC: Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos
CIA: Central Intelligence Agency (Agência Central de Inteligência dos EUA)
DOLLY: Digital OnLine Life and You
FSM: Forum Social Mundial
G-20: Grupo dos 19 países mais desenvolvidos e industrializados mais a União Europeia
G-7/G-8: Grupo dos 7/8 países mais desenvolvidos e industrializados do mundo
IED: Investimento Estrangeiro Direto
ITU: União Internacional de Telecomunicação
NAFTA: North American Free Trade Agreement ou: ratado Norte-Americano de Livre
Comércio
OCDE: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
OMC: Organização Mundial do Comércio
OTAN: Organização do Tratado do Atlântico Norte
UNASUL: União de Nações Sul-americanas
USIA: United States Information Agency
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Foram incluídas nessa lista as siglas citadas que são menos conhecidas, outras já amplamente conhecidas como
ONU, FMI, optou-se por não incluir.
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INTRODUÇÃO

A partir da década de 1990, assistimos a uma enorme “onda” em torno do tema
“globalização”, inspirada pelo avanço das tecnologias, especialmente as de comunicação, pela
emergência do neoliberalismo e de uma única grande potência econômica mundial, os EUA.
As tendências internacionalizantes foram aceleradas e açodadas. As projeções futuristas
ufanistas previram o fim da geografia, da história, das fronteiras e territorialidades e da
diversidade cultural, ignorando o significado da presença dos corpos e populações em lugares
diferentes. O avanço das tecnologias de comunicação, o mercado financeiro internacional e o
comércio internacional de mercadorias apontavam para a homogeneização do mundo pela
lógica unifuncional do capitalismo e do tecnicismo. Aspectos dessas variantes eram referidos
para embasar as crenças a respeito, como se fossem necessariamente o signo da globalização,
desconsiderando as outras variantes (Luiz Martino, in: PRADO; SOVIK [Orgs.], 2001, p. 71).
Muitas ideias mesclando expectativas, imaginação, vieses de interesses econômicos tornaramse refrãos da globalização: a informação cria a comunicação; quanto mais tecnologia houver,
mais comunicação haverá; a banda larga vai mudar tudo; a sociedade da informação diminuirá
a distância norte-sul; as redes são a infraestrutura da aldeia global; com as tecnologias
reduzem-se os deslocamentos etc... (WOLTON, 2006, 173).
Entretanto, como o mundo, as comunicações e a relação das pessoas, povos e culturas
envolvem uma enorme complexidade, muitas dessas perspectivas imaginadas não se
concretizaram, nem há indícios concretos de que possam vir a se realizar como imaginado em
algum momento que se possa vislumbrar no horizonte. Já no final dos anos 1990, mas,
sobretudo, a partir do início dos anos 2000, começaram a surgir diversos indícios empíricos e
teóricos de que as previsões estavam falhando. Tais indícios se acentuaram desde então, e
foram aprofundados a partir da grande crise econômica mundial iniciada em setembro de
2008, que perdura até hoje. Embora haja esse refluxo na “onda” globalista, ela foi tão ampla
que dizer que “vivemos em um mundo globalizado” ou em “uma aldeia global” continua
sendo um lugar comum (GHEMAWAT, 2012, p. 33), circundado por uma grande variedade
de clichês (KRUGMAN, 1997). Com pouca base empírica, as pessoas repetem essas famosas
expressões sem conhecer ou considerar os questionamentos e tendências em contrário que têm
surgido. É considerado arrojado, atual e “moderno” dizer que vivemos em um mundo
globalizado, mesmo a realidade se mostrando diferente dessa ideia.
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A presente tese investiga a comunicação em relação com o corpo e as territorialidades;
a existência e a aceleração do declínio das narrativas globalistas, devido a comunicação não
abolir o corpo e as territorialidades e não independer delas e da complexidade do mundo,
como se pensa nas teses globalistas, nem mesmo quando se usam as mais avançadas
tecnologias. As diferentes territorialidades, as diferenças culturais, geográficas e de
ambientes, as imbricações dos corpos com a cultura e a comunicação, a memória profunda
dos povos continuam importando, e com tendência ao aprofundamento de sua importância.
Mesmo que tenhamos um enorme aparato tecnológico de redes que interligam boa parte do
mundo e que possamos nos comunicar por meios de avatares e fluxos que circulam por toda
parte, o corpo, a geografia, as culturas e a história estão presentes nos pontos e nós da rede, e
essas presenças marcam a comunicação em todos os seus aspectos, envolvendo e produzindo
audiências,

interações,

decodificações,

resistências,

apropriações

e

incorporações

diferenciadas entre corpo e ambiente. Não se trata de negar as tecnologias da comunicação
atuais nem de defender o provincianismo ou o localismo, fazendo uma leitura maniqueísta ou
binária da dialética entre globalização e tendências desglobalizantes. Trata-se de compreender
as inflexões dos processos imbricados entre corpo, cultura e comunicação no mundo de hoje,
que parecem não confirmar tendências tidas como consensuais há alguns anos. É importante
diferenciar as recentes narrativas globalistas de uma consciência da esfera mundial e das
relações internacionais já corrente desde o século XVI, sem esquecer que as rotas mundiais já
aconteciam no período neolítico (Jameson, in: PRADO; SOVIK [Orgs.], 2001, p.11).
A ideia de “territorialidades” e de “território” com a qual a tese trabalha, e que
inclusive compõe o seu título, não se refere simplesmente à compreensão de território como
dimensão física. Há, como afirma o geógrafo brasileiro Rogério Haesbaert1 (2004, p. 26-33),
uma grande polissemia quando se usa esses dois termos, com múltiplas dimensões do que
significa territorialidade. Com base nesse autor, o conceito de territorialidade trabalhado na
tese engloba as dimensões físico-política-jurídica; a dimensão simbólico-cultural; a dimensão
econômica; os aspectos afetivos e psicológicos; as “múltiplas territorialidades”, que não se

1

Rogério Haesbaert é doutor em geografia, na linha da geografia humana. Nos seus estudos, analisa o
entrelaçamento entre territorialização e desterritorialização, territorialidade e “identidade”, operando com autores
modernos como Gramsci e pós-estruturalistas como Foucault e Gilles Deleuze. Trabalha com uma concepção de
território não estritamente ligada ao poder político do Estado, ampliando sua concepção de poder (também
simbólico) e, consequentemente, de território (que inclui os microterritórios, numa abordagem foucaultiana).
Dentre seus livros, destaca-se O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multiterritorialidades
(2004), fruto de sua pesquisa pós-doutoral na Open University (Keynes, Inglaterra). Leciona na Universidade
Federal Fluminense e em outros universidades brasileiras e estrangeiras.
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resumem a fronteiras e divisões físicas, mas incluem as segmentações e rotas que se vão
estabelecendo nas redes sociais digitais e outras mídias; as fronteiras e territorialidades da
internet e suas cartografias; as fronteiras invisíveis, como as linhas abissais de Boaventura de
Souza Santos (2010); as segmentações e fragmentações sociais, econômicas e culturais em
geral.
A multiplicidade de atores, ambientes, técnicas, canais, culturas, interações e trocas, a
amplidão do espaço produzem desenvolvimentos inesperados e imprevisíveis (GLISSANT,
2005), desobedecendo o que se prevê a partir do surgimento de novas tecnologias. Fenômenos
não previstos há alguns anos acontecem tanto com as mídias existentes há mais tempo, como
com as mais novas, incluindo as comunicações mais velozes e internacionalizadas. Os meios
de comunicação criados para serem internacionais ou com maior alcance no mundo não são,
de fato, globais. Permanecem ligados às territorialidades praticando estratégias de política
internacional, de economia e de guerras a partir dos interesses de seus países. Os exemplos
mais evidente disso são a CNN e o cinema de Hollywood que, com alcance amplo e
internacional, são claros os acentuados vínculos com seu país e sua cultura territorial e
econômica. Ao invés de homogeneização, se assiste a um processo expansivo de
fragmentação e segmentação em todas as mídias e, em especial, nas chamadas mídias sociais.
A internet, embora possibilite abertura ao mundo todo, vai também criando suas fronteiras e
territorialidades, relacionadas com as fronteiras do mundo físico.
Além de grandes partes do mundo estarem desconectadas, por detrás das aparente
concordâncias, surge a heterogeneidade das relações corpo-cultura-comunicação. As
tecnologias não significam o triunfo da comunicação, como se imagina de maneira superficial
e simplificadora (WOLTON, 2006). Ainda que o mundo pareça estar em uma era de
comunicação total, se olharmos bem – diz-nos Dominique Wolton –, perceberemos a
fragilidade dela. A facilidade de acesso e de transmissão de informações e tecnologias que
parte da humanidade dispõe favorece o conhecimento, mas não cria forçosamente
comunicação, coabitação, intercompreensão, pontos de vista comuns sobre o mundo.
Com base, dentre outros, em Wolton (Ibid.), Lucrécia Ferrara (2015), Amálio Pinheiro
(2013), Helena Katz (2004, 2005, 2010, 2014), a tese trabalha com o conceito de
comunicação entendido não somente como transmissão de informação ou mediação no
sentido de irradiação das mensagens de maneira unidimensional de um emissor a um receptor
inerte e, portanto, frágil na sua capacidade reativa à exuberância das mensagens. Ao contrário,
emprega o conceito de comunicação como aquilo, que se realiza como busca e
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estabelecimento de intercâmbio, de entendimento, levando em consideração as porosidades do
corpo, dos ambientes e de suas trocas. A comunicação midiática decorre dos meios
tecnológicos, mas não se confunde e não se restringe a eles. Há usos diferentes e
consequências diferentes destes usos e práticas. Acordos adaptativos se estabelecem entre os
meios, mas também com a cultura, as territorialidades, os ambientes, as economias, os corpos.
Quando instrumentalizada, a comunicação pode ser anticomunicativa por desconsiderar a
atmosfera cultural, geográfica e corporal dos envolvidos, tratando-os como uma massa
uniforme e passiva (FERRARA, 2015, p. 13). Para Lucrécia Ferrara, a hegemonia dos meios
no campo das mediações é tanto mais confundida com comunicação, quanto mais dela se
distancia (Ibid., p. 14). Ao longo da tese, se verá o quanto a comunicação não independe das
audiências, ambientes, territorialidades, corpos e culturas e o quanto há de anticomunicação e
de silenciamentos na atualidade, imaginada como era da comunicação e da conexão total. De
acordo com Martín-Barbero, é necessário superar o “midiacentrismo”, já que a mídia é
componente de outros sistemas de maior envergadura, como o econômico, o cultural e o
político (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 294). As visões midiático-reducionistas de cultura
desconsideram e descartam tudo o que não entra na zona de captação dessas mídias, que se
apresentam como sendo a “substância” das culturas do mundo. Segundo Jean-Pierre Warnier
(2003, p. 165), colocam fora do jogo, “nove décimos da humanidade cuja vida, do nascimento
até a morte, tem referências diferentes”.
Há uma vagueza conceitual gritante a respeito do que significa globalizar-se. As ideias
de globalização, embora envolvam muito a comunicação e as mediações, deslizam ora entre
questões comunicacionais e de suas tecnologias; ora para a anulação do espaço; ora para a
homogeneização da cultura; ora para questões financeiras, de comércio e indústria
internacionais; chegando a concepções de homogeneização do mundo, fim das fronteiras, fim
da geografia, fim da história, convergência mundial para um modelo único, sem diferenças,
antagonismos e rupturas, sempre recorrendo-se mais a metáforas que à conceituação sólida.
Uma das linhas principais das narrativas globalistas é a de que, a partir da comunicação, o
mundo todo se homogeneizaria. Mesmo que não tenha havido um consenso sobre o que
significa “globalizar-se” e mesmo sem base empírica, essas ideias apontam a globalização
como um fenômeno dado e natural (PRADO; SOVIK [Orgs.], 2001, p. 9; CANCLINI, 2010,
p. 41; GHEMAWAT, 2012, p. 103). Fredric Jamenson acredita que o conceito seja
comunicacional e que, alternadamente, mascare ou transmita significados culturais e
econômicos. Entretanto, segundo ele, muitas vezes se procura preencher o vazio e as
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indefinições do conceito no campo comunicacional, deslizando-se para esses outros campos
citados (in: PRADO; SOVIK, 2001 [Orgs.], p. 12-13). No âmbito desta tese, as ideias
globalistas e as tendências que as contradizem são tratadas sob o foco da comunicação, área
em que se situa a pesquisa. Entretanto, como é um tema complexo e interdisciplinar, é
impossível tratá-lo sem considerar os aspectos econômicos, geográficos, políticos. Esses
campos são abordados como arcabouço para melhor compreensão da comunicação quanto aos
fenômenos pesquisados e para conduzir às conclusões no campo da comunicação. Não há
nenhuma pretensão de ser tese em área de economia, de relações internacionais, de
geografia ou de política. Mas se demonstrará que a comunicação não independe de tudo isso
e que é falho imaginá-la como algo que, colocado sobre as diferenças, divergências e
complexidades existentes no mundo, as apaga. Não se recorre a exemplos do campo da
economia e das relações internacionais para se fugir à conceituação comunicacional, mas para
embasá-la e enriquecê-la.
A pesquisa apoia-se em autores que, a partir do final dos anos 1990, começaram a
identificar e apontar questionamentos e tendências diferentes ou contrárias às ideias
globalistas, como Wolton (2006), Ghemawat (2012), Milton Santos (2000, 2006, 2008),
Martín-Barbero (2009, 2012), Walden Bello (2003), Kellner (2001), Pieterse (2009), Martel
(2012), Vergopoulos (2005), Haesbaert (2004, 2005), Castells (1999), dentre outros. E
convoca autores que pesquisam a relação corpo e comunicação com a Teoria Corpomídia de
Katz e Greiner (2004, 2005, 2010, 2014), e autores dedicados à relação da comunicação com
o ambiente, o espaço, a natureza e a cultura: Pinheiro (2009, 2013), Martín-Barbero (Op.
Cit.), Warnier (2003), Dênis Moraes (2009, 2013), Milton Santos (Op. Cit.), Canclini (2009,
2010), dentre outros. Tendências críticas às teses globalistas vêm crescendo desde o final dos
anos 1990. No entanto, como identifica Ghemawat (2012, p. 33, 103), há uma defasagem
entre os novos fenômenos e seus dados empíricos e os livros publicados, pois, como se sabe,
o tempo gasto para se editar livros impede um acompanhamento em tempo real da produção
de dados. Dessa forma, muito do que surgiu a respeito de tendências desglobalizantes ainda
não se transformou em livro, quadro agravado pelos efeitos da crise mundial iniciada em
2008. Por esse motivo, além de buscar os livros mais atuais, esta pesquisa buscou os dados
mais recentes em duas outras fontes: a revista de alcance internacional The Economist2, que
tem acompanhado com afinco as questões da globalização e as tendências em contrário; e a

2

<www.theeconomist.com>
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agência latino-americana de notícias Pátria Latina3, também de alcance internacional, que
tem levantado uma variedade de críticas, identificando tendências em sentido contrário à
globalização. Os dados sobre tendências desglobalizantes foram recolhidos entre setembro de
2008 a dezembro de 2012 nesses dois veículos. Usufruindo da contribuição de “gigantes” da
área, a pesquisa também acrescenta elementos novos, que se somam à reflexão já posta, com
base em dados mais recentes.
A revista The Economist tem edição impressa e digital4, faz cobertura abrangente do
mundo, separando as matérias por continentes, embora dedique mais espaço à Inglaterra, aos
EUA e Europa, e seu ângulo editorial é o do Norte do mundo. É conhecida por seu
liberalismo, por ser historicamente favorável à economia de mercado, e considerada um dos
principais órgãos de mídia propaladores das ideias de globalização. A Pátria Latina, não tão
conhecida como a agência inglesa, tem número elevado de acessos5. É publicada apenas na
internet. Seus textos são de produção horizontal, reunindo material de colaboradores e sites de
todo o continente latino-americano e de outras partes do mundo. Sua linha editorial é contrária
ao neoliberalismo e tem o ângulo de visão dos países do Sul geopolítico mundial, sobretudo
da América Latina. As diferenças entre os dois veículos ajudam a ponderar melhor os dados e
a evitar parcialidades. Por si só, essas diferenças de abordagens, de ângulos de visão, de linhas
editoriais, já demonstram a complexidade do mundo e o diferencial em relação ao que seria
uma comunicação indiferente aos locais e à geopolítica. É marcante que um veículo como The
Economist, historicamente favorável à globalização, publique consistente variedade de dados
e matérias que mostram as atuais tendências desglobalizantes. Ao todo, a pesquisa reuniu um
corpus de 1.122 matérias com a temática das tendências desglobalizantes, sendo 376 da The
Economist e 747 da Pátria Latina. A diferença quantitativa não é um dado significativo pelo
fato de que as matérias da segunda são em média mais curtas.
A tese está distribuída em quatro capítulos. O primeiro faz uma análise da vagueza
conceitual das narrativas da globalização, com base em ampla variedade de autores e
pesquisas sólidas, e em dados recentes colhidos do corpus, que indicam que os níveis
mundiais de integração continuam bastante baixos. O segundo aborda a principal metáfora
usada nas narrativas globalistas, a “aldeia global” de McLuhan, e também os seus pontos
3

< www.patrialatina.com.br>
A pesquisa trabalhou com o site da revista, com matérias que saíram das edições impressas e outras apenas no
site, o que o próprio veículo aponta.
5
Quando completou um ano de publicação na internet, no início de 2009, a agência publicou matéria
comemorando o fato, os acessos crescentes, que passavam, na ocasião, de 4 milhões (PÁTRIA LATINA,
03.03.2009).
4
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fundamentais, para demonstrar que a realidade não confirma a aldeia global aventada pelo
canadense. A metáfora de McLuhan e as suas ideias correlatas são a base, a inspiração e o
motor de tudo o que se imaginou e teorizou posteriormente sobre globalização, por isso, ele
ocupa esse espaço no âmbito da tese. Os pontos fundamentais sobre essa metáfora,
apresentados no livro Global Village (1989), aparecem sempre, de uma maneira ou de outra,
em todas as teorias e concepções de globalização e são ideias aqui questionadas e criticadas.
O terceiro capítulo demonstra o quanto a comunicação e os meios de comunicação, mesmo os
maiores, mais poderosos e mais internacionais, continuaram sempre com seus vínculos
territorias. O quarto capítulo aponta que a internacionalização vai em direções diferentes do
previsto nas narrativas globalistas. Em especial, aborda o fato da rede mundial de
computadores, ao invés de sacramentar o universalismo indiferenciado e as previsões das
narrativas globalistas, está favorecendo e ampliando a diversidade, a fragmentação, a
comunicação voltada ao local, a manutenção e criação de novas e múltiplas territorialidades.
A própria internet, que, se imaginava levaria ao fim das fronteiras e da geografia, vai criando
novas fronteiras em seu âmbito e também se tornando geoweb.
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1
A VAGUEZA CONCEITUAL DAS NARRATIVAS GLOBALISTAS1

Para falar de globalização, recorre-se muito a metáforas. A literatura a respeito tem
uma profusão delas: “aldeia global”, “fábrica global”, “terra-pátria”, “nova babel”, “shopping
center global”, “sistema-mundo”, “mundo sem fronteiras”, dentre outras. Esse influxo de
metáforas revela um objeto fugidio ao horizonte da precisão conceitual, tendendo mais a
frases de efeito que a dados empíricos e argumentos sólidos (cf. IANNI, 1997, p. 13-18;
ORTIZ, 1994, p. 14). O mundo é bem mais complexa do que o sugerido por essas figuras de
linguagem. Metáforas podem ajudar a compreender as situações, mas não substituem o
conceito e a necessidade de dados empíricos e de precisão nesse tipo de assunto. Além disso,
é comum que nas teorias a respeito de globalização, segundo Milton Santos, a ideia de
totalidade-mundo seja reduzida a um dos seus aspectos e a análises externas ao fato
geográfico, este ficando subjugado pelas alusões, comparações e analogias, que, em nenhum
caso, substituem a visão constitutiva do fenômeno (2006, p. 72, 141). Santos também chama a
atenção para a frequência com que se repetem ideias como a que Paul Virilio defende: devido
à velocidade, o espaço acabou, só existe o tempo (Id., 2008, p. 18). Quando se parte para
encontrar dados empíricos, se observa a falta de consistência dessas metáforas e suposições.
Outro geógrafo brasileiro Rogério Haesbaert, com extensa pesquisa e produção com
foco nas territorialidades e no que ele chama de “mito da desterritorialização”, argumenta que,
por muito tempo, diversos ramos das Ciências Sociais desconsideraram a geografia e o
território e os redescobriram, especialmente na última década do século XX, apenas para falar
de seu fim. Ele afirma que, em geral, os autores que falam do fim do território e da geografia
não são da área e tratam território e desterritorialização de maneira vaga e imprecisa, sem
definir o que seja realmente um ou outro, e sem considerar as múltiplas dimensões do que se
compreende por território, indissociáveis dos aspectos físico-político, econômico, cultural ou
simbólico. Muitas vezes considera-se o território apenas como a simples dimensão material da
realidade e, pior ainda, desprezando a materialidade do mundo e das relações sociais
1

Como afirmado na introdução, e convém reforçar aqui, a tese é da área de comunicação, mas trata de um tema
altamente interdisciplinar, e a comunicação não acontece de maneira independente e indiferente aos aspectos
territoriais, econômicos, geopolíticos e de relações internacionais. Por isso algumas vezes ao longo da tese,
sobretudo neste primeiro capítulo, são feitas referências a questões relativas a esses outros campos, embasadas
em autores que se destacam nos mesmos, porque é impossível tratar do tema sem essa interdisciplinaridade. A
abordagem desses campos é feita com o intuito de melhor embasar e compreender a dimensão comunicacional.
O foco e o aprofundamento são no campo comunicacional, sem pretensões de ser tese também de economia,
geografia ou relações internacionais.
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(HAESBAERT, 2004, p. 26-33). Segundo ele, o mito da desterritorialização é produzido
pelos que imaginam que o homem pode viver sem território e que sociedade e espaço podem
ser dissociados. São correntes de pensamento todas elas originadas em países de
posicionamentos eurocêntricos e “primeiromundistas”, mais atentos a elites que podem
usufruir de tendências globalizantes e alheios à ebulição de diversidades de experiência e
reconstruções do espaço, em curso não só no que eles chamam de periferias, mas também em
seus próprios domínios (Ibid., p. 32). O espaço, ao contrário, não participa da história de
forma muda, “mas como um dado ativo cujo papel nas orientações, escolhas, ações e
resultados [e também, nas comunicações], é crescente ao longo da história” (SANTOS, M.,
2006, p. 28).
São muitos os autores que chamam a atenção para a dose elevada de imaginação,
fantasia,

futurologia,

tom

hipotético,

ideologia,

mitos,

fabulações,

“euforia

tecnomercadológica”, fascínio, “globalismo como neobarbárie”, “mescla entre realidade e
fantasia”, exageros, superestimações, “internacionalismo pop”, “mentiras”2 e “imagens
celebratórias” em torno do tema da globalização (cf. dentre outros: VERGOPOULOS, 2005;
GHEMAWAT, 2012; BOXBERGER, KLIMENTA, s/d; BELLO, 2003; SANTOS, M.; 2000;
SODRÉ, in: MORAES [Org.], 2009; KRUGMAN, 1999; Fredric Jamenson, in: PRADO;
SOVIK, 2001 [Orgs.]; HAESBAERT, 2004). Em Mundo 3.0, Pankaj Ghemawat3 aponta o
vácuo de dados empíricos nas teorias a respeito (2012, p. 103) e as confronta, ao longo do
livro, com uma grande quantidade de dados que as contradizem ou apontam em direções
diferentes. Também o economista Kostas Vergopoulos4 afirma que a “globalização” foi, até
agora, mais de discursos, intensões, hipóteses, projetos e direcionamentos impostos, os quais
carecem de base real, empírica. Segundo ele, deixando as intensões de lado, há pouca
realidade empírica efetuada (VERGOPOULOS, 2005, p. 64, 122, 152). A repetição constante

2

Em seu livro As dez mentiras da globalização, o economista Gerald Boxberger e o físico Harald Klimenta (s/d)
contra-argumentam, de maneira fundamentada, em relação a dez ideias-chave mais correntes quanto à
globalização, as quais eles classificam como “mentiras” e desmitificam. São espécie de dogmas da globalização,
de “mãos dadas” com o neoliberalismo em seu auge e que hoje, embora ainda repetidos, encontram-se
questionados ou em decadência: a globalização não é tributável; o Estado social é caro demais; a globalização é
uma oportunidade para a superação do desemprego; os salários estão muito altos e atrapalham a competitividade;
o Estado se intromete demais na economia; os países em desenvolvimento ganham com a globalização; a GrãBretanha e os EUA são exemplos em criação de empregos e bem-estar; o euro é útil para todos; os investimentos
estrangeiros baixos mostram como a economia de um país é pouco atraente.
3
Pankaj Ghemawat, indiano, Ph.D. em economia pela Universidade de Harvard, professor da IESE Business
School de Barcelona, pesquisador sobre globalização.
4
Professor emérito de Ciências Econômicas da Universidade Paris 8 e professor visitante em diversas
universidades da América Latina (UNAM, Buenos Aires, São Paulo, Caracas, Lima) e América do Norte
(Princeton, New School, CUNY, Montreal).Seu livro Globalização: o fim de um ciclo (2005) é uma das
referências principais desta tese.
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das “fábulas” da globalização erigiu certo número de “fantasias em uma base aparentemente
sólida” (SANTOS, M., 2000, p. 18).
Devido à carência de dados e de consistência, ao efeito “manada”, e ao fato de a
globalização ter se tornado o “maior lugar comum da atualidade”, Ghemawat criou o termo
“globaboseira”5. Segundo ele, o motivo óbvio para que as pessoas, mesmo inteligentes,
acreditem no discurso é o fato de os debates a respeito acontecerem nessa “zona livre de
dados”. Por isso, ele diz que encontrou dificuldade para compilar o que apresenta em seu
livro:
As mídias de massa não costumam se esforçar nesse assunto, enquanto os textos
acadêmicos costumam ser defasados, com anos ou até décadas de atraso, além de serem
incompreensíveis para os leigos. Sem ajuda externa, temos dificuldade para imaginar,
quanto mais para saber, de fato, como os outros vivem, dada a natureza localizada de
nossos próprios cotidianos. É mais simples pressupor que a situação é mais ou menos a
mesma em todo o mundo, o que é coerente com o sentimento de que a globalização total
é um fato consumado (GHEMAWAT, 2012, p. 33).

O autor acredita que algo mais, além de dados, garante o sucesso em torno do tema.
Ele chama a atenção, por exemplo, para o livro O mundo é plano, do jornalista Thomas
Friedman (2005), considerado um dos principais “globalistas”, cujas vendas alcançaram
quatro milhões de exemplares em diversas línguas. O livro tem 450 páginas sem “uma única
tabela, gráfico ou nota de rodapé que sustente suas afirmações” (Ibid., p. 103). Segundo
Ghemawat, a psicologia mostra que crenças não se baseiam apenas em dados, e as ocorrências
apocalípticas, como são as superestimações em torno da globalização, produzem medo e
ansiedade hipnóticos, seja por parte de globalistas ou de antiglobalistas. Por outro lado,
despertam desejo, como no caso dos executivos “que gostam de se ver como super-heróis
capazes de resolver problemas empresariais em todo o mundo”. A crença quanto ao tema
tornou-se tão forte que ganhou “valor social”, sendo que, em muitos círculos, as pessoas são
consideradas retrógradas se a criticam ou não a defendem. Da mesma forma, os argumentos
que mencionam a “globalização” são considerados inteligentes, arrojados, modernos (Ibid., p.
33-34).
Apesar da pouca consistência, o quadro ideológico e político, e mesmo as reflexões
acadêmicas, continuam profundamente marcados: “a globalização é uma convicção profunda
dos governos e da opinião pública”, “como o novo mito fundador de nossa época”
5

O economista Paul Krugman também chama a atenção para o fato de que há um “conjunto de clichês
enganadores” a respeito do tema, e que as pessoas precisam saber que esse “internacionalismo pop” é uma
bobagem (KRUGMAN, 1997)
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(VERGOPOULOS, 2005, p. 207). Comumente, as teorias da globalização tomam alguns
dados empíricos ou tendências e levantam perspectivas futuras e palpites a partir deles. Há
teorias e publicações que seguiram a onda, mesmo que não tenham em si vieses
mercadológicos, e há também teorias que fizeram trabalho consistente, levantando
perspectivas, mas que, atualmente, em boa medida, não se confirmam ou passam por
reversões. O mundo, contudo, é bem mais complexo que o suposto na maioria das teorias a
respeito. O mundo não é previsível em todas as suas vertentes e variantes; tem uma incrível
capacidade de surpreender. As práticas sociais se entrelaçam e existem continuidades,
descontinuidades, correspondências, criações e transformações inesperadas em um fluxo
permanente (HALL, 2011, p. 149; WALLERSTEIN, 2007, p. 103-104). Como afirma Edgar
Morin, o pensamento ocidental, em suas tendências racionalistas, tende a simplificar os
fenômenos, selecionando os elementos de ordem e de certeza e rechaçando os elementos de
complexidade, desordem, para clarificar, distinguir e hierarquizar. Segundo ele, tais
conhecimentos geram cegueira. A complexidade do mundo e de seus fenômenos é tecida de
constituintes heterogêneas inseparavelmente associadas, que manifestam o paradoxo do uno e
do múltiplo ao mesmo tempo; seus fenômenos, ações, interações, retroações, acasos, são
amplos, incontroláveis (MORIN, 2005, p. 13-14) e imprevisíveis (GLISSANT, 2005, p. 26,
100-102).
A pretensão do “projeto” da “globalização” quanto à convergência mundial para um
modelo único, sem antagonismos, diferenciações, rupturas, é uma pretensão de querer
“reduzir a nada a complexidade do mundo”, uma empreitada desmesurada, impossível de se
realizar, pois os elementos da realidade mundial não são passíveis de serem assim redutíveis,
assimiláveis, congeláveis (VERGOPOULOS, 2005, p. 231). Ainda que haja tendências
globalizantes acontecendo simultaneamente pelo mundo afora, elas também produzem
desenvolvimentos desiguais, desencontrados, contraditórios, e, no mesmo curso dos processos
ou políticas de unificação, acontecem fragmentações.

1.1. A chamada “globalização” não é simplesmente um fenômeno espontâneo
É comum que se conceba a globalização como um fenômeno espontâneo, seja de
forma simplificadora, seja por direcionamentos econômicos para fomentar tendências ligadas
a interesses de mercado, de países ou de empresas hegemônicos. As crenças na abolição do
corpo e do significado de sua presença em lugares diferentes por meio das tecnologias; na
anulação do espaço, do território, das diferenças culturais e fronteiras estão relacionadas, em
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grande medida, a interesses de mercado, de produzir, vender e atingir audiências em larga
escala. Para Benjamin Barber6, a cultura que ele chama de “McWord” (por alusão ao
McDonald’s) tem como objetivo uma sociedade universal de consumo que não seja composta
por tribos e cidadãos, os quais são maus consumidores, mas pelo ser humano pasteurizado,
que é melhor consumidor (Barber, in: MORAES [Org.], 2009, p. 41). A produção e o
consumo em escala planetária tão propalados como características da fase posterior à década
de 1990, chamada de globalização, já era descrita em 1848 por Marx e Engels:
Impelida pela necessidade de mercados sempre novos, a burguesia invade todo o globo
terrestre. Necessita estabelecer-se em toda parte, explorar em toda parte, criar vínculos
em toda parte. Pela exploração do mercado mundial, a burguesia imprime um caráter
cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países. [...] que já não empregam
matérias primas nacionais, mas sim matérias-primas vindas das regiões mais distantes, e
cujos produtos se consomem não somente no próprio país, mas em todas as partes do
mundo (Marx; Engels. Manifesto comunista, apud HAESBAERT, 2004b, p. 28).

Evidentemente, tudo o que se fala e se prevê em torno do tema da globalização não é
fruto simplesmente de uma conspiração, mas abordar o tema como algo espontâneo e natural
é pouco consistente. Diversos autores, como por exemplo, Kostas Vergopoulos (2005);
Boxberger, Klimenta, s/d; Milton Santos (2000); Walden Bello (2003), discordam com
veemência que aquilo que se concebe como globalização a partir dos anos 1990 seja um
processo natural, espontâneo, com pretensa necessidade histórica e como a única
racionalidade possível7. A pretensa naturalidade é facilmente derrubada quando se observa
que a desregulamentação alfandegária e o livre-comércio se dão por pressões e decisões
políticas e econômicas (COSTA, André, 2002, p. 97; BOXBERBEGER; KLIMENTA, s/d, p.
15, 59-60, 68, 183).
A narrativa globalista que anunciava o “fim da história” (FUKUYAMA, 1992),
propunha isso porque entendia que se havia chegado na fase do coroamento da história e do
capitalismo. A essa concepção subjaz uma ideia de progressão determinista sem mudanças,
nuances ou reorientações, a partir da tese de que o mundo evolui para os parâmetros das
nações dominantes (como se se tratasse de um processo positivista de caráter eurocêntrico ou
norte-americanocêntrico) (IANNI, 1997, p. 82-85). Há também, nessa concepção, um modo

6

Benjamin Barber é pesquisador Sênior da Universidade da Cidade de Nova Iorque; teórico político, conhecido
por seu livro Jihad X McMundo: como o globalismo e o tribalismo estão transformando o mundo (2003), que se
tornou best seller internacional.
7
É importante diferenciar as narrativas globalistas da consciência da esfera mundial e das relações
internacionais, o que já é corrente desde o século XVI; bem como rotas globais já aconteciam no período
neolítico (Jameson, in: PRADO; SOVIK [Orgs.], 2001, p.11).
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de pensar segundo o qual a economia tem supremacia sobre a política e a cultura. As elites
econômicas neoliberais se escudam na “abstração universalista do cálculo econômico ou de
uma dogmática ‘neobárbara’” para dissolver os aspectos reais e plurais das comunidades na
“utopia da sociedade e mercado” (Ibid.). Segundo Muniz Sodré, o discurso da “globalização”
desenvolveu uma forte operação ideológica para diminuir o relativismo das significações a ela
correspondentes e reforçar seu sentido universalista, o que, para ele, “nada mais é do que o
velho discurso da ‘universalidade abstrata’” (in: MORAES [Org.], 2009, p. 25). Também
Immanuel Wallerstein, em O universalismo europeu (2007), argumenta tratar-se de uma
pretensa universalidade, que no fundo corresponde às particularidades dos países mais
desenvolvidos economicamente, as quais se procura impor como universais (Ibid., p. 14, 26).
Entretanto, “não há nada tão etnocêntrico, tão particularista quanto a pretensão ao
universalismo” (Ibid., p. 73). Ele cita quatro formas principais de universalismo ao longo da
história: 1) a consideração dos outros como bárbaros, o que daria o direito de intervir, como
no caso das colonizações e das guerras recentes; 2) o orientalismo (da teoria de Edward Said,
2007), o qual seria a reificação essencialista do outro, principalmente do “outro sofisticado e
poderoso”, que não dava para classificar como bárbaro (por exemplo, Índia e China), de modo
a demonstrar a superioridade da cultura ocidental8; 3) o universalismo científico, que consiste
na visão da ciência como única verdade, como única forma de compreender o mundo, o que
pode ir além da rotulação do outro como primitivo e da reificação do orientalismo e do
imperialismo militar; 4) a “verdade científica do mercado”, a ideia de que não “há alternativa”
para os governos senão aceitar e agir de acordo com as leis da economia neoliberal. No fundo
dos quatro tipos de universalismo está a “dominação” que, ao contrário do mero contato, não
tolera ideias de paridade cultural. Esses universalismos servem para justificação moral e
histórica da dominação (cf. WALLERSTEIN, 2009, p. 26, 35, 80, 109-116; ZIEGLER, 2011,
p. 35; BARUMA; MARGALIT, 206, p. 95).
A internacionalização neoliberal, como informa Prado (2001), construiu sua “rede de
amigos” passo a passo, com investimentos e políticas públicas dos países mais ricos,
principalmente EUA e Inglaterra, com a consequente divulgação, naturalização e euforização
dos seus discursos (PRADO, 2001, p. 106-108). A partir de 1945, esse movimento não cessou
8

As concepções de Ocidente e Oriente, embora resguardadas sob o aparente desígnio de mera distinção espaçogeográfica, são construções históricas eivadas de ideologias, preconceitos e estereótipos. Em Orientalismo,
Edward Said (2007) mostra como a ideia de Oriente iniciou com o estabelecimento de juízos de valor por parte
dos colonizadores em comparação à própria cultura concebida como superior. Ao longo dos séculos, o Oriente é
constantemente estereotipado como exótico e distante. Por outro lado, Ian Buruma e Avishai Margalit, em
Ocidentalismo (2006), analisam a concepção também estereotipada de Ocidente, de seu estilo de vida e de tudo
que representa como desumano, “pérfido” e “mau”.
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de “recrutar pensadores e capitalistas, e de se dotar de meios financeiros e instituições
importantes”. Dentre as instituições que bancaram pesquisas e atividades de pensadores do
movimento neoliberal, ele cita as norte-americanas Hoover Institution on War, a Revolution
and Peace, a American Enterprise Institute, o Cato Institute (especialista em privatizações), a
Heritage Foundation, ligada a Ronald Reagan; e, de fora dos EUA, o Centre for Policy
Studies, o Adam Smith Institute de Londres e a francesa Societé du Mont-Pélerin. Trata-se de
uma rede de instituições que contam com milhões de dólares, que permitiram organizar a
notoriedade de suas concepções de internacionalização. Renato Ortiz (2006, p. 151-152)
afirma que a universidade “era um dos alvos prioritários para uma ação de cunho ideológico”.
Segundo ele, foram inúmeras as iniciativas de despolitização organizadas e financiadas pelos
Estados Unidos, assim como uma investida sistemática no terreno das Ciências Sociais. Ele
cita como exemplo diversos países da América Latina em que havia vultosos financiamentos
da área militar estadunidense para recrutar sociólogos, antropólogos, cientistas políticos,
economistas, psicólogos. Aidar Prado mostra um exemplo muito eloquente dessa rede de
instituições de pesquisas em torno do neoliberalismo e da globalização, uma cadeia que, a
partir de uma única fonte de financiamento de pesquisa, propala artigos acadêmicos, autores,
conferências e repercussão na grande mídia:
Em 1998 o sr. Allan Bloom, diretor do Centro Olin para o estudo da teoria e da prática da
democracia na Universidade de Chicago (que recebia 3,6 milhões de dólares da Fundação
Olin), convida um obscuro funcionário do Departamento de Estado [Francis Fukuyama]
a pronunciar uma conferência. Nesta se proclama a vitória total do Ocidente e dos valores
neoliberais na Guerra Fria. Essa conferência é retomada, sob a forma de artigo, em The
National Interest (revista que recebe 1 milhão de dólares de subvenção da Olin), cujo
diretor é um neoliberal muito conhecido, Irving Kristol, então financiado com 326 mil
dólares pela Fundação Olin, enquanto professor na Business School da New York
University. Kristol convida Bloom, mais outro intelectual de direita renomado, Samuel
Huntington (diretor do Instituto Olin de estudos estratégicos em Havard, criado graças a
um financiamento da Olin de 1,4 milhões de dólares) a comentar este artigo no mesmo
número da revista. [...] O debate assim lançado por quatro beneficiários do fundo Olin,
em torno de uma conferência Olin, numa revista Olin, se reencontra logo nas páginas do
The New York Times, do Washington Post e da Time (U. Beck apud PRADO; SOVIK
[Orgs.], 2001, p. 108, grifos nossos).

Com tantas menções à mesma fonte, Olin, percebe-se facilmente o poder de difusão
dos think tanks9 norte-americanos.10 O mencionado “obscuro funcionário do Departamento de
9

Think tanks são organizações ou instituições que atuam no campo dos grupos de interesse, produzindo e
difundindo conhecimento sobre assuntos estratégicos, com vistas a influenciar transformações sociais, políticas,
econômicas ou científicas, sobretudo em assuntos sobre os quais pessoas comuns não encontram facilmente base
para análises de forma objetiva. Os think tanks podem ser filiados ou não a partidos políticos, governos ou
corporações privadas.
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Estado”, Francis Fukuyama, agora não é mais obscuro: todos ouviram falar dele e de seu bestseller em várias línguas, O fim da História (1992), que nasceu e tornou-se conhecido a partir
dessa cadeia no episódio narrado acima.
No campo da política e da economia, a escalada de poder do conservadorismo, a partir
de Ronald Reagan, nos EUA, e Margaret Tatcher, na Inglaterra, na década de 1980, e o
estreitamento da função do Estado decorrente disso, reforçou a crença de que a “globalização
galopante acabaria uniformizando as estruturas nacionais, para não falar das tribais”
(GHEMAWAT, 2012, p. 10; cf. tb. COSTA, André, 2002, p. 63). A ação conjunta entre os
campos da economia, política, segurança, comunicação de massa, na cultura e no meio
universitário, ajudou a reforçar essa ideia. A criação da United States Information Agency
(USIA) teve por missão empregar todas as técnicas possíveis para difundir “os aspectos
importantes da vida e da cultura dos Estados Unidos”, assim como promover ativamente uma
política que incentivasse o combate aos “intentos hostis” contrários aos desígnios norteamericanos (ORTIZ, 2006, p. 150-152). Ortiz cita um documento da época da Guerra Fria,
escrito por um ideólogo do Pentágono, que atesta isso de maneira explícita: “Nos últimos
tempos, nós aprendemos bastante como influenciar mesmo nações subdesenvolvidas, por
meio de pressões e persuasão dirigidas a grupos e elites dentro e fora dos governos [...]”
(Ibid., p. 151).
O imperativo de “globalizar-se”, segundo Muniz Sodré, serviu como pretexto para se
retomarem velhos chavões do conservadorismo econômico da velha direita e do
desenvolvimento autoritário que, com aparência de novos, perdem a vergonha de trazer a
público lugares-comuns do autoritarismo e do racismo, e de destruir compromissos que o
Estado tradicionalmente mantinha com setores mais empobrecidos das sociedades nacionais.
O aliado de maior alcance dessas teses, chamado por ele de “mídia globalista”, legitima o
ideário em torno da globalização e o naturaliza, transforma-o em discurso social hegemônico,
propagando visões de mundo e modos de vida que transferem para o mercado a regulação das
demandas coletivas (Sodré, in: MORAES [Org.], 2009, p. 39).
Vergopoulos demonstra os claros direcionamentos econômicos e políticos que movem
as linhas mestras do neoliberalismo e da globalização (2005, cf. p. 9, 25, 151-152, 207-208) e
os movimentos de esvaziamento desses direcionamentos, que se dão atualmente, os quais

10

Também André Costa, em O fracasso da globalização, cita essa ampla rede de apoiadores e patrocinadores do
pensamento neoliberal, com diversas instituições e a Universidade de Chicago como seu quartel general (2002,
p. 61).
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aborda como “fim de um ciclo” (VERGOPOULOS, 2005, p. ex., p. 9, 122, 144, 242, 244).
Dentre os argumentos apresentados sobre os direcionamentos e a não naturalidade da
chamada globalização, ele cita Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia, ex-conselheiro de
Bill Clinton e do Banco Mundial, segundo quem “todas as etapas da globalização atual foram
decididas pela cúpula do Consenso de Washington,11 de acordo com a estrita necessidade da
política norte-americana e sem relação com as verdadeiras necessidades da economia
internacional” (Ibid., p. 152). Também Eric Hobsbawn argumenta que “a empresa global
americana esteve mesclada com a política desde o início, ou pelo menos, desde o momento
em que o presidente Wilson se dirigiu a uma convenção de vendedores em Detroit, em 1916,
e disse que a filosofia americana da ‘democracia dos negócios’ devia tomar a liderança na
‘luta pela conquista pacífica do mundo’” (HOBSBAWN, 2007, p. 73). Vergopoulos também
contesta a concepção de globalização como uma fase superior do capitalismo, uma vez que o
processo apresenta disfunções e enormes desequilíbrios, os quais vão contra seus próprios fins
e discursos, ou seja, disfunções autodestrutivas, que aparecem de maneira mais evidente nas
crises financeiras, no crescimento das desigualdades, na má distribuição do capital entre os
países e no interior deles (o que diminui as possibilidades de produção e de consumo) e na
financeirização em detrimento da produção (VERGOPOULOS, 2005, p. 10, 15, 44, 50, 218).
O conjunto de medidas do Consenso de Washington fundava-se nas premissas
neoliberais, com as promessas de possibilitar desenvolvimento e distribuição de renda. As
medidas básicas passaram a ser “receitadas” incialmente aos países “em desenvolvimento” e
os empréstimos do FMI e Banco Mundial passaram a ser condicionados à adoção de tais
medidas. Posteriormente, aconteceu o que Ghemawat chama de “metástase”, e o consenso
transformou-se em uma recomendação geral e fundamentalista de mercado para todos os
países (GHEMAWAT, 2012, p. 208; cf. tb.: COSTA, André, 2002, p. 66-70). Dentre as
premissas, destacam-se: disciplina fiscal; redução do Estado; reforma fiscal e tributária, a fim
de que as empresas pagassem menos tributos; privatização de empresas estatais; abertura
comercial e econômica dos países; desregulamentação progressiva do controle econômico e
das leis trabalhistas. Segundo Thomas Friedman,

11

O Consenso de Washington foi a forma como ficou popularmente reconhecido um encontro ocorrido em 1989,
na capital dos Estados Unidos, convocado pelo Institute for International Economics, sob o nome de “Latin
American Adjustment: How Much has Happened?”, envolveu instituições financeiras situadas em Washington,
D.C., como o FMI, o Banco Mundial e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, seus economistas, além
de alguns economistas e presidentes de países latino-americanos.
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quando um país passa a usar a camisa de força dourada, suas opções políticas se reduzem
a Pepsi ou Cola – a ligeiras nuanças de sabor; a imperceptíveis variações de políticas; a
pequenas alterações nos projetos, para levar em conta as tradições locais; alguma
flexibilidade aqui ou ali, mas nunca ocorre um desvio mais acentuado em relação às
regras douradas essenciais (Friedman, The Lexus and the Olive Tree, apud
GHEMAWAT, 2012, p. 209).

Ao passar mais de uma década (de 1990 ao início da primeira década do século XXI)
de profundas reformas de inspiração neoliberais e globalistas, constatou-se que as promessas
de benefícios não se realizavam, acontecendo justamente o contrário. A América Latina, onde
mais se havia aplicado tais medidas, não tinha desempenho melhor que o anterior em aspectos
fundamentais, como crescimento, emprego, renda, redução da desigualdade e estabilidade. Ao
contrário, o desempenho em todos esses aspectos deteriorava-se rapidamente. A partir de
então, diversos países, dentre os quais Brasil, Chile, Bolívia, Peru, Equador e Argentina,
passaram a tomar direcionamentos contrários a esse consenso, obtendo melhores resultados
econômicos e sociais, melhorando as condições de vida e reduzindo a pobreza e a miséria, ao
contrário de quando adotavam as linhas do consenso (OLIVEIRA, 2012, p. 29-38; Sader, in:
OLIVEIRA [Org.], 2012, p. 6, 11, 16; PETERSE, 249; ZIEGLER, 2011, p. 13, 207, 213-220,
226, 231, 264; SADER, CECEÑA [Orgs.], p. 74-76, 205-208). Também a China, único foco
de crescimento relativamente forte do capitalismo atual, tem um modelo bem diferente do
receituário do Consenso de Washington. A propalada economia chinesa segue um modelo
híbrido, com ampla participação do Estado na economia (VERGOPOULOS, 2005, p. 105).
Diferente do que afirmou Thomas Friedman, há possibilidades diferentes de uma “camisa de
força dourada”.
Analisando as relações entre mídia global, imperialismo e neoliberalismo, Robert
McChesney afirma que o “regime global por inteiro é resultado de iniciativas políticas
neoliberais, estimuladas pelo governo dos EUA”, e questiona a famosa “mão oculta do
mercado”. Segundo ele, “não muito abaixo da superfície” está o papel das forças armadas dos
Estados Unidos como implementadoras do capitalismo, com empresas e investidores sediados
naquele país segurando o volante. A chamada “mão oculta do mercado” jamais funcionaria
sem um punho oculto: “O McDonald’s não floresceria sem a McDonell Douglas, criadora do
caça F-15. E o punho oculto que mantém o mundo seguro para a tecnologia do vale do Silício
chama-se exército, força aérea, Marinha e corpo de fuzileiros dos EUA” (McChesney, in:
MORAES [Org.], 2009, p. 240). É muito comum que a “mão invisível do mercado” seja
bastante visível.

29

Até mesmo um economista pouco heterodoxo como Stanley Hoffman, da
Universidade de Harvard, citado por Vergopoulos, admite que a fase chamada de globalização
“nada tem de insuperável e irreversível”, e que se trata “em grande medida de uma
construção, e não um fenômeno natural, e essa construção (até em suas fraquezas) é em boa
parte uma criação norte-americana do pós-guerra” (VERGOPOULOS, 2005, p. 152). Como é
uma solução predominantemente norte-americana, para Hoffman e Vergopoulos bastaria uma
crise nos EUA para fazê-la reverter. Vergopoulos, inclusive, aponta outro período da história,
entre 1880 e 1914, até a Primeira Guerra Mundial, em que houve uma internacionalização,
sob a hegemonia da Grã-Bretanha, superior em consistência e em movimentos internacionais
de capitais, distribuídos entre mais países do que na fase atual e que, a partir de 1914,
regrediu. Atualmente, os investimentos internacionais são bem menores em porcentagens
relativas ao PIB mundial daquele período e concentram-se em poucos países mais
desenvolvidos (Ibid., p. 65, 71-72, 124, 139). O fenômeno atual que ficou conhecido como
“globalização” se restringe a poucos países. Embora algumas empresas de países
economicamente periféricos sejam incluídas, o núcleo e o controle do processo é restrito e
exclui quatro quintos da humanidade (Sodré, in: MORAES [Org.], 2009, p. 37).
Os fluxos que se supunha compor a globalização não são simétricos, nem os
financeiros, nem os de produtos, nem os culturais, nem os de poder, nem os comunicacionais
ou de transmissão de informações. A propalada reciprocidade entre os países nos processos
globalistas é classificada por Benjamin Barber como ilusão, seja dos países “colonizadores”,
para relativizar o grau de sua hegemonia, seja dos “colonizados”, para minimizar o grau de
sua servidão (in: MORAES [Org.], 2009, p. 41). Antonio Negri e Michael Hardt (apud
MORAES, 2009, p. 188), por sua vez, argumentam que a “produção comunicativa e a
construção da legitimação imperial marcham lado a lado”, acrescentando que se trata de uma
máquina autoevidente e autopoiética, sistêmica. Constrói tecidos sociais que, na visão dos
autores, quando escreveram o livro Império (2001), esvaziavam e tornavam ineficazes
quaisquer contradições, criando situações que neutralizam as diferenças coercitivamente.
Todavia, no âmbito dessa tese se demonstra o não esvaziamento das contradições e
diferenças, que fora enxergado pelos autores no ano 2000.

1.2. Confronto com dados e perpectivas atuais
Como mencionado na Introdução, entre setembro de 2008 e dezembro de 2013 foram
identificadas, nos dois veículos que compõem o corpus da pesquisa, 1.122 matérias com
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elementos que apontam para tendências desglobalizantes (em aspectos diversos do que foi
concebido como “globalização”), sendo 376 da The Economist e 747 da Pátria Latina. Desse
total, 49 matérias da revista The Economist e 46 da agência Pátria Latina abordam direta e
explicitamente a temática “reversão em tendências globalizantes”12.
A matéria “Indo para trás, o mundo está menos conectado do que era em 2007”,
publicada pela The Economist13 (22.12.2012), apresenta algumas perspectivas do economista
Pankaj Ghemawat, segundo o qual: “curiosamente, nenhum grupo superestima mais a
conexão global do que os executivos. Talvez por isso, os seus esforços para expansão no
exterior muitas vezes tropecem”. Em seu livro aqui já citado, Mundo 3.0 (2012), Ghemawat
relata que executivos de empresas internacionais ou que fazem projetos de internacionalização
tendem a “levar pela embalagem”, ou seja, julgam superficialmente quando superestimam a
extensão da chamada globalização, pensam que podem descer do avião em qualquer lugar do
mundo e ser eficazes, fazendo com que as empresas fracassem muito mais do que deveriam.
Produtos e serviços não atingem o público alvo como deveriam; as mensagens de marketing
não são ouvidas; públicos se ofendem, acusações de imperialismo aparecem e logo surge um
clamor de mais protecionismo (Ibid., p. 303). Ele cita diversos casos como exemplos de
fracasso por superestimação da globalização e da suposta ausência de diferenças. A Nokia,
empresa finlandesa de telefones móveis, passou anos tentando entrar no grande, mas
idiossincrático, mercado de telefonia móvel do Japão; “apanhou bastante antes de finalmente
admitir a derrota” (THE ECONOMIST, 20.04.2011). Para o autor, afora um punhado de
empresas gigantes, competir em todo o mundo não é uma estratégia razoável, e afora essas
grandes, quem levar em consideração a diversidade real dentro dos países e avaliar bem, não
faz isso (GHEMAWAT, 2012, p. 291-293). Desde a eclosão da crise financeira inciada em
2008, muitas empresas decidiram se recolher e retomar o foco nos mercados nacionais ou
reduzir a expansão. A leitura dos relatórios anuais das cem maiores empresas do mundo
revela que a porcentagem das empresas de países desenvolvidos que enfatizou negócios
internacionais ou “globais” em cartas aos acionistas caiu de 51% em 2006 para 31% em 2008.
“As empresas precisam se preparar para a possibilidade de novas restrições aos fluxos de
comércio, investimentos, migração e talvez até de informação” e “têm mais a ganhar
explorando as diferenças nacionais do que tentando colocá-las de lado à força”
(GHEMAWAT, 2012, p. 286-287; THE ECONOMIST, 20.04.2011).
12

Nesse e nos próximos capítulos serão citados dados e argumentos que constam nesse corpus, enriquecidos
com reflexões teóricas que apontam em direção semelhante.
13
As matérias e artigos da The Economist citadas ao longo da tese são traduções do autor.
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Ghemawat apresenta muitos dados, levantados por ele a partir de suas e de outras
pesquisas científicas, e de estatísticas de organismos internacionais. Segundo a The
Economist, em matéria realizada com base no livro de Ghemawat (2012), para todos os que
exageram ou simplificam demais as questões relacionadas à “globalização”, ele oferece uma
“barreira de estatísticas” (20.04.2011). O autor argumenta, com base sólida nos dados
empíricos, que os indicadores de internacionalização em aspectos muito importantes são
surpreendentemente baixos, bem menos que o intuído pelas pessoas, e que o mundo está
longe dos “apocalipses globalizantes” que falam da integração mundial completa, incluindo a
convergência dos gostos, o fim do Estado-nação e da história, a morte da distância e o
aplanamento da terra baseado na teoria do “mundo plano” de Thomas Friedman (2005).
No livro, Ghemawat divide a história da evolução das relações entre tribos, países e
visões de mundo em quatro grandes períodos, os quais denomina “mundo 0.0; 1.0; 2.0 e 3.0”.
O “mundo 0.0” foi a fase dos ancestrais, que se reuniam em pequenos grupos ou tribos em
ambientes hostis. Esses grupos formavam-se por semelhanças, proximidade e confiabilidade.
Os componentes, em geral família, parentes de sangue e parentes por casamento, mantinham
vínculos de confiança para proteger-se de perigos externos. Legaram à humanidade o traço
evolutivo que se mantém até hoje do sentimento de insegurança que as pessoas experimentam
em relação a ambientes e grupos diferentes ou pouco conhecidos e a tendência ao
agrupamento para superação de ameaças externas14. O “mundo 1.0” foi o das constituições de
unidades políticas maiores, chegando a consolidar-se em cerca de 200 entidades políticas
independentes, os estados-nações, marcado pelo estabelecimento de separações e fronteiras
rigorosas entre o âmbito doméstico e o internacional. O “mundo 2.0” é a visão das teorias da
“globalização”, de que o mundo estaria integrado e as divisões em estados-nações e as
regulações financeiras estariam superadas. A última etapa, o que o autor chama de “mundo
3.0” é o que ele explicita através de sua teoria, segundo a qual os níveis de
internacionalização estão superestimados, e que os governos e empresas, inclusive as
comunicações, precisam lidar com as diferenças dos países e povos muito mais do que se
14

Conforme Helena Katz e Christine Greiner (2004), a formação de grupos para melhor sobrevivência e defesa
em relação ao diferente é um traço evolutivo legado à humanidade pelos ancestrais da pré-história. O que se
aprendeu desde a Idade do Gelo até o Homo sapiens dura até hoje. Nessa época, estão os fundamentos da
cultura, em cuja base está a comunicação. Na luta para evitar o sofrimento e a morte como presa de outros
animais ou grupos culturais diferentes, o córtex cerebral do Homo sapiens desenvolveu o potencial duradouro de
construir representações do “outro”, que são mantidas na mente associadas ao paradigma caçador-presa e às
sensações de medo, dor e terror. Os humanos desenvolveram circuitos neuronais capazes de transformar o medo,
típico das presas, em agressividade. Esses traços de identificação do “outro”, do diferente, estão presentes na
comunicação e nas interações de grupos e países. Ghemawat também argumenta que esses traços continuam
presentes e são acentuados em períodos de crise e incertezas, quando pessoas, grupos e países se sentem
ameaçados (2012, p. 6-7; 13-15).
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pensa. Segundo o autor, corresponde ao presente e ao futuro: não há países isolados, nem
totalmente integrados e sem regulação das relações internacionais (GHEMAWAT, 2012, p. 520). Ele descreve essa perspectiva como mais realista e argumenta a respeito ao longo das
quase 400 páginas do livro. O mundo sem fronteiras e com abolição do espaço e do tempo
continua, segundo ele, sendo um “ideal platônico”, muito longe de existir. As fronteiras e
barreiras de diversos tipos permanecem e não há perspectiva de sua extinção no horizonte.
Continua havendo diversidade e múltiplos esforços paralelos ou díspares e não uniformidade.
O mundo está longe dos extremos, seja do mundo 1.0 seja do 2.0, e é improvável que as
diferenças internacionais venham a desaparecer (Ibid., p. 59, 222, 282).
Ghemawat, a despeito das concepções do mundo 2.0, mostra que “o copo da
globalização está mais vazio que cheio” (Ibid., p.20). Dados oferecidos por ele para a
reportagem da The Economist (p. ex.: THE ECONOMIST, 20.04.2011) e muitos outros
presentes em seu livro são de causar admiração frente ao tanto que se propalou a respeito da
globalização. Apenas cerca de 1% das correspondências postadas ultrapassa as fronteiras
nacionais; mesmo quanto às comunicações eletrônicas e telemáticas dos últimos anos, os
indicadores são baixos: menos de 2% do tempo de telefonemas é internacional; menos de
20% do tráfego de internet ultrapassa as fronteiras nacionais, mesmo que se possa terceirizar
serviços de tecnologia da informação para outros países. O autor afirma que são difíceis dados
sobre disseminação internacional de conteúdo, sendo mais fácil apenas dados relativos ao
cinema de Hollywood, que permitem saber que cerca de 50% da bilheteria mundial é de
filmes estrangeiros, o que, segundo ele, “parece ser uma anomalia” ante outros indicadores
baixos em outras formas de comunicação, como as coberturas jornalísticas internacionais15
(GHEMAWAT, 2012, p. 23 -26).
Conforme dados de Ghemawat, reunidos até o ano de 2010 (data da publicação
original de seu livro Mundo 3.0, cuja tradução brasileira aqui citada, foi publicada em 2012),
embora haja muita falação sobre ondas de imigração desde os anos 1990, os níveis, até 2010,
não eram maiores que os de um século atrás, quando 14% dos irlandeses e 10% dos
noruegueses nativos tinham emigrado. Também, segundo Vergopoulos, são menores que no
século XIX, quando países com desemprego elevado, como Grã-Bretanha, “enviaram ao
estrangeiro mais de 50% de suas respectivas populações” (2005, p. 205-206) Até a publicação

15

Todas essas questões relacionadas aos vínculos territoriais das comunicações, em senso mais estrito, serão
aprofundadas nos capítulos a seguir.

33

da obra de Ghemawat, os imigrantes de primeira geração 16 eram apenas 2,8% da população
mundial, uma porcentagem de imigrantes igual a de 1910. De 1960 a 2010, a porcentagem
aumentou apenas 0,01, passando de 2,7 para 2,8% (Ibid., p. 167-168)17, portanto, uma
porcentagem bem estável no decurso de quatro décadas. Mesmo na União Europeia, com toda
a facilidade legal que há atualmente para as pessoas circularem entre os países e com as altas
taxas de desemprego atuais em alguns deles, os trabalhadores só migram em proporção
inferior a 1% da população (dados de VERGOPOULOS, 2005, p. 55 – edição original, 2002).
Dos universitários, um grupo considerado relativamente móvel, apenas 2% estudam fora dos
seus países de origem. “É possível estimar que 90% da população mundial nunca sairá do país
de nascimento”. “A imagem de um mundo atravessado por ondas migratórias incontroláveis
não passa de mais um artigo do grande magazine dos clichês” (CANCLINI, 2010, p. 49).
Esses clichês apontam que as ondas da imigração são fruto da globalização e que são um dos
fatores que produzirão a homogeneidade mundial. Entretanto, há 500 anos, o enorme fluxo de
europeus e africanos que migraram para a América Latina, em relação à população mundial
da época, parece ser bem maior que os fluxos atuais, embora ainda não haja dados
consolidados dos fluxos em curso de 2015 a 2016. Para Ghemawat, os benefícios da migração
aumentaram e os custos caíram em relação há décadas e séculos atrás, mas não houve
aumento vertiginoso porque as barreiras para bloquear seu crescimento também aumentaram
(2012, p. 167).
Costuma-se supor que a maioria das migrações se dá de países “em desenvolvimento”
para países desenvolvidos. Mas, na verdade, 60% delas são para países de mesmo grau de
desenvolvimento, 37% são de países “em desenvolvimento” para países desenvolvidos. Quase
metade dos imigrantes permanece em países de suas regiões originais; 60% ficam em países
com a mesma religião predominante; 40% migram para lugares do mesmo grupo linguístico e
assim por diante, as proximidades culturais têm um peso significativo (GHEMAWAT, 2012,
p. 26-27, 31, 167-168).
Antes de 1913, não era necessário visto para viajar entre a maioria dos países e não era
preciso obter autorização especial para contratar estrangeiros. Até 1924, os EUA não exigiam
visto para quem quisesse se estabelecer no país. A migração internacional era bem mais fácil
e livre quando se construiu a Estátua da Liberdade para acolher os imigrantes nos EUA do

16

Ou seja, pessoas que imigraram e se encontram fora de seus países, não incluindo nessa porcentagem filhos e
netos de imigrantes nascidos e residentes fora dos países dos pais e avós.
17
Os dados coletados pelo autor são da ONU (Human Development Report 2009, p. 30).
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que atualmente, quando se constroem muros18; fazem-se campanhas e leis19 para evitá-los, e a
rejeição a eles tornou-se assunto recorrente nas campanhas eleitorais dos países mais
desenvolvidos. Em muitos casos, em outras épocas, a migração era até subsidiada por ambos
os países envolvidos, na tentativa de resolver desequilíbrios no mercado de trabalho.
Atualmente, no mundo “moderno”, dito “sem fronteiras”, vistos e autorizações de trabalho
são quase sempre necessários; gasta-se US$ 88 bilhões de dólares por ano no processamento
de documentos de viagem (0,3% do PIB mundial), e em 10% dos países, um passaporte custa
mais que 10% da renda per capita anual e não garante os vistos para o exterior. A maioria dos
países procura restringir a entranda de emigrantes e muitos precisam suportar horrores
inomináveis para atravessar fronteiras ilegalmente. Não há uma instituição internacional
dedicada a reduzir barreiras à circulação de pessoas, como há a OMC para a circulação de
produtos20 (GHEMAWAT, 2012, p. 26-27, 31, 167-168).
Com tanto que se falou a respeito de integração dos mercados, supõem-se que estejam
muito bem integrados, sobretudo no que diz respeito a produtos e capitais, mas a realidade é
diferente21. O intercâmbio internacional de produtos e serviços no seu auge, em 2008, chegou
a 28% do PIB mundial e caiu para 23% em 2009. Levando em consideração apenas os
produtos exportados, correspondem a apenas 20% do PIB mundial, incluindo os produtos ou
partes que passam mais de uma vez por fronteiras. Os economistas da área de comércio
internacional se concentram em tentar explicar porque o fluxo é muito inferior ao que os
modelos mais simples sugerem (GHEMAWAT, 2012, p. 25-29). Kostas Vergopoulos (2005)
apresenta dados concretos muito eloquentes: as exportações de mercadorias não passam de
8% do PIB europeu, 6% do PIB do Japão e 10% do PIB dos Estados Unidos. Nesses mesmos
18

Por exemplo, o enorme muro erguido para separar a América Latina dos EUA e, além do muro, todos os
aparatos tecnológicos em torno dele, que incluem três barreiras de contenção, iluminação de muito alta
intensidade, detectores antipessoais de movimento, sensores eletrônicos e equipamentos de visão noturna
entrelaçados com radiocomunicações com a polícia de fronteira dos Estados Unidos, bem como vigilância
permanente com veículos e helicópteros artilhados. Ao invés de serem dissolvidas, as fronteiras estão mais
sólidas do que nunca. Esse talvez seja o exemplo mais forte dessa contradição, mas não é um caso isolado; no
corpus de informações reunidas para a pesquisa são inúmeros os exemplos que se poderiam citar nesse sentido e
muitos serão citados ao longo da tese.
19
Por exemplo, dentre as muitas leis que têm surgido em diversos países, a partir de 1996, a Califórnia privou
aos migrantes indocumentados o acesso aos serviços básicos como saúde e educação, obrigou médicos e
professores a denunciarem às autoridades migratórias e estabeleceu a noção de “suspeita razoável”, que
vulnerabiliza o conjunto dos estrangeiros, com base em dois sinais: cor da pele e língua (CANCLINI, 2010, p.
89).
20
No âmbito da OMC são crescentes as dificuldades para chegar a acordos internacionais sobre livre circulação
de produtos e eliminação de barreiras; acordos importantes estão parados há décadas (THE ECONOMIST,
28.04.2011).
21
Há na amostragem da pesquisa uma quantidade expressiva de matérias com conteúdos que mostram a inversão
de tendências quanto ao comércio internacional e ao mercado financeiro. Dentre elas, a The Economist publicou
45 matérias que tratam da queda no comércio internacional nos últimos anos e aumento da tendência dos países
ao protecionismo.
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países, também, os movimentos de capitais só se referem a partes do PIB “estatiscamente
desprezíveis, ao passo que o papel dos mercados internos permanece sempre determinante
para o comportamento dos agentes econômicos e da conjuntura” (GHEMAWAT, 2012, p.
52). Nos últimos anos, os níveis de comércio mundial têm caído, mas não caem os níveis
entre estados de um mesmo país e o comércio regional em algumas regiões do mundo.
Também, a maior parte do comércio internacional permanece sendo realizada intrablocos
comerciais regionais, o que se explica pelas proximidades referentes aos itens de distância
apontados na tabela CAGE (Tabela 1, capítulo 2, p. 55 – a sigla refere-se às distâncias
Cultural, Administrativa, Geográfica e Econômica). Por exemplo: 92% da produção europeia
é absorvida pelos mercados internos do continente. No caso do Brasil, mesmo que o país
tenha se aberto mais ao comércio internacional a partir de 1990, estima-se que os estados
internos venderam e compraram uns dos outros 27 vezes mais do que de qualquer país
estrangeiro (GHEMAWAT, 2012, p. 43-45, 5222; cf. tb.: COSTA, André, 2002, p. 54).
Quanto ao investimento estrangeiro direto (IED)23, em 2009 foi de apenas 9% de todos
os investimentos. O auge foi de 16% em 2007, e a média dos últimos anos foi de apenas 10%.
Ou seja, 90% de todos os investimentos físicos do mundo continuam sendo domésticos e é
surpreendente que sejam menores que na expansão internacional ocorrida antes da primeira
guerra mundial, sob a hegemonia da Grã-Bretanha. Quanto ao capital de risco24, menos de
20% é implantado fora do país de origem do fundo. Nas bolsas de valores, também apenas
20% das ações negociadas são de propriedade de investidores estrangeiros (GHEMAWAT,
2012, p. 25-29; KRUGMAN, 1999, p. 200). Os fluxos internacionais de capital e de ações são
também “semelhantes a picos anteriores, mais de cem anos atrás”, e devido à atual crise, eles
são agora até mais baixos (GHEMAWAT, 2012, p 31). Em 2004 (período em que a ideia de
globalização estava no auge), apenas 1% das empresas norte-americanas tinha operações no
exterior, e destas, a maior parte operava em apenas um país a mais que o próprio; uma
quantidade mediana operava em apenas dois países, e 95%, em menos de 24 países.
“Nenhuma dessas estatísticas mudou muito nos últimos dez anos” (Ibid., 2012, p. 292).
Mesmo as empresas que têm operações em muitos países, as quais se costuma chamar de
transnacionais ou multinacionais, em geral, o são apenas no nome, pois sua substância, salvo
poucas exceções, continuam profundamente nacionais, com sede e endereços conhecidos e
vinculados a estratégias de desenvolvimento econômico nacionais; são em número reduzido e,
22

O autor cita exemplos semelhantes de diversos outros países e regiões do mundo.
Investimentos físicos que atravessam fronteiras a fim de construir ou adquirir operações em outros países.
24
Investimentos no mercado financeiro e não em produção.
23
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em geral, as sedes ficam em um número de países ainda mais reduzido (VERGOPOULOS,
2005, p. 207; COSTA, André, 2002, p. 54)25.
Os países mais ricos falam em fronteiras abertas e exigem que os demais países abram
as suas, mas estabelecem eles próprios barreiras, tarifas, quotas, subisídios à produção local e
protecionismos crescentes (GHEMAWAT, 2012, p. 100). Também são estabelecidas barreiras
não tarifárias, como cotas ou elevação de exigências sanitárias e ambientais, que se tornam
muito detalhistas e rigorosas, muitas vezes como pretextos para barrar importações. Há
números sobre subsídios agrícolas e agropecuários de países ricos que são alarmantes, como o
fato de, no ano 2000, fazendeiros da União Europeia terem recebido US$ 913 dólares de
subsídio para cada vaca leiteira criada e os fazendeiros japoneses, US$ 2.700. A política de
dumping agrícola praticada por esses países mais ricos inviabiliza a agricultura de
subsistência em muitos países pobres, como os da África, onde se podem encontrar produtos
agrícolas e agropecuários importados da Europa mais baratos que os produzidos localmente,
em razão dos subsídios europeus. Enquanto isso, bilhões de pessoas pelo mundo não têm essa
renda per capita anual concedida às vacas nos países ricos e vivem de alguns dólares por dia
(ZIEGLER, 2011, p. 86, 100, 104, 111, 133). Lembrando também que o componente
internacional das contribuições filantrópicas ou caritativas corresponde a apenas 5 a 10%. A
solidariedade se faz em uma proporção de 10 a 20 vezes maior em montante de recursos
dentro dos próprios países (GHEMAWAT, 2012, p. 29, 141).
Para mostrar como as fronteiras e barreiras entre países continuam fortes, Ghemawat
descreve como exemplo a fronteira entre EUA e Canadá, uma das maiores fronteiras do
mundo entre dois países, a qual “não deveria ser muito relevante”, pelo fato de os dois países
terem uma série de proximidades significativas. Além da proximidade física, têm o mesmo
idioma; ambos são países desenvolvidos; fazem parte de um mesmo bloco comercial, o
NAFTA (North American Free Trade Agreement - bloco econômico composto pelos países
da América do Norte); têm a mesma religião predomintante, o cristianismo; foram
colonizados predominantemente pelo mesmo país, a Inglaterra, o que facilita os contratos de
comércio, por seguirem uma mesma tradição jurídica, a common law inglesa; 100 mil
estadunidenses e canadenses moram no país um do outro, um laço compartilhado por apenas
25

Jan Pieterse (PIETERSE, 2009, p. 34-35; cf. tb.: GHEMAWAT, 2012, p. 122) cita o exemplo dos executivos e
chefes corporativos norte-americanos das empresas “Fortune 100” que, embora ardorosos defensores da
globalização, poucos deles têm experiência no exterior. Mesmo com relação às maiores empresas (as que
constam no índice S&P), apenas 7% dos diretores das 500 maiores não são nativos; apenas 9% tinham diplomas
em instituições que não sejam norte-americanas e apenas 27% tinham experiência de trabalho internacional
(GHEMAWAT, 2012, p. 291-292).
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1% dos outros pares de países do mundo26. Embora haja um grande fluxo de mercadorias
entre os dois países, a fronteira, as diferenças de gosto, de leis e de câmbio têm sido “um
grande obstáculo”, e o comércio entre ambos caiu de US$ 750 bilhões de dólares, em 2008,
para US$ 600 bilhões, em 2009. Atualmente, leva-se três vezes mais tempo para processar um
caminhão de carga de mercadorias que atravessa a fronteira do Canadá com os Estados
Unidos do que antes de 11 de setembro de 2001 (GHEMAWAT 2012, p. 42-43; 46-48). As
normas regulatórias do NAFTA formam um volume de 900 páginas, o que mostra a enorme
complexidade das relações entre apenas três países com proximidades suficientes para
estabelecer um bloco. Os acordos comerciais não apagam velhos dilemas, conflitos,
diferenças culturais, resistências e preconceitos (GHEMAWAT, 2012, p. 50-51, 223).
Ghemawat também desfaz o mito de que o mundo está sendo tomado por um punhado
de empresas gigantes. Não há evidências empíricas, segundo ele, de que a concentração
empresarial esteja aumentando e, na “maioria dos casos”, a internacionalização promove
“mais concorrência, ao invés de concentração”. Há 60 anos, por exemplo, duas empresas de
automóveis respondiam por metade da produção de carros do mundo, em comparação com
seis empresas hoje. O nível de concentração em muitas indústrias vitais, segundo ele, caiu
drasticamente desde 1950 e manteve-se estável mais ou menos a partir de 1980. Juntamente
com Fariboz Ghadar, da Georgetown University, ele tem acompanhado os dados sobre níveis
de concentração mundial em 11 setores de produção. Segundo os números apresentados
quanto a esses setores, a concentração nas cinco maiores empresas aumentou de 35% para
38% em média entre 1980 e 1990 e, nos dez anos seguintes, regrediu para o mesmo nível
anterior. Em alguns setores, houve aumento e, em outros, redução de concentração
(GHEMAWAT, 2012, p. 91-95; 102-103; THE ECONOMIST, 20.04.2011).
Ghemawat compilou todas as estatísticas apresentadas em seu livro sobre o grau de
internacionalização em dimensões importantes das relações das pessoas e dos países, indo de
comunicações a migrações e economia. O gráfico 1 mostra sinteticamente o quanto se está
longe das teses da globalização, em porcentagens de internacionalização:
26

Entre os demais países do mundo, as possibilidades de um outro par terem as mesmas semelhanças juntas
como Canadá e EUA são muito baixas. Por exemplo, apenas 2% dos outros pares de países que possam ser
considerados entre todos os países do planeta partilham fronteira terrestre; apenas 11% participam de um mesmo
bloco econômico; apenas 22% tiveram um colonizador comum e 39% têm uma mesma origem jurídica.
Conforme os cálculos do autor, a probabilidade de um par de países escolhidos ao caso ser tão semelhante como
Canadá e EUA é de apenas 0,002% e conclui que entre os 200 países do mundo, EUA e Canadá são “os dois
mais próximos que se pode encontrar”, mas as diferenças culturais são grandes o suficiente, “talvez em reação a
tudo que é compartilhado” para “sustentarem identidades nacionais fortes de ambos os lados” (GHEMAWAT,
2012, p. 50-51, 223).
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Gráfico 1 − Porcentagem de internacionalização por setor

Fonte: GHEMAWAT, 2012, p. 30.

Diversas das artérias mais importantes da globalização estão “entupidas” (THE
ECONOMIST, 20.04.2011). Apesar de todos esses dados em contrário, as crenças exageradas
das pessoas quanto à globalização permanecem fortes, em parte, porque há uma tendência
natural a superestimar a capacidade destruidora de distâncias das tecnologias (Ibid.;
GHEMAWAT, 2012 p. 34-35; CANCLINI, 2009, p. 51-52). Vale lembrar que fenômenos
muito novos, de grande relevância social, geram fetichizações de todo tipo. Desde o século
XIX, as pessoas envolvidas com o progresso industrial “sempre ficam maravilhadas,
enfetiçadas ou até presas” no que Ghemawat chama de “tecnotranse”. Já na década de 1850, o
missionário e explorador escocês David Livingstone escreveu que “a extensão e o uso de
estradas de ferro, barcos a vapor, telégrafos destroem nacionalidades e levam pessoas
geograficamente distantes a uma maior conexão comercial e política”. Na visão dele, isso
unificaria o mundo e o capital, “assim como a água tende para um nível comum”. Em 1927, o
filósofo estadunidense John Dewey defendia que os motores, a eletricidade e o telefone não
estavam apenas criando um novo mundo, com a compressão do espaço, mas também
desafiando as formas locais de governo autônomo. Em 1929, o empresário Henry Ford dizia
que o “avião e o rádio não conhecem fronteiras [...] eles estão unindo o mundo de um modo
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que nenhum sistema conseguiria”. Até mesmo a bicicleta já foi percebida como uma técnica
de incentivo ao culto da velocidade. Em 1933, o romancista inglês H. G. Wells, fã de
aeronáutica, imaginou um Estado mundial baseado no poder aéreo. Todo esse fascínio com as
ideias de que as tecnologias estavam fazendo o mundo encolher, levou George Orwell a se
queixar em 1944: “Ao ler uma pilha de livros ‘progressivos’ superficialmente otimistas, fiquei
impressionado com o modo automático como as pessoas seguem repetindo certas expressões
que estavam na moda antes de 1914. Duas grandes favoritas são ‘abolição da distância’ e
‘desaparecimento das fronteiras’”. Posteriormente, o filósofo alemão Martin Heidegger
afirmou, em texto de 1950, que “tudo está igualmente distante e igualmente próximo” e que o
auge dessa abolição da distância era “produzido pela televisão, que logo será o elemento
ubíquo dominante de todo o mecanismo de comunicação”. Os meios de comunicação que
foram surgindo ao longo da história, especialmente, foram gerando essas expectativas
otimistas e utópicas quanto à sua introdução. “Pelo menos desde o telégrafo, os observadores
defenderam consequências utópicas – paz global, harmonia da humanidade, eliminação da
desigualdade” (Poster, in: MORAES [org.], 2009, p. 332). Trata-se de percepções bem
semelhantes ao que se fala hoje sobre a internet (GHEMAWAT, 2012, p. 34-35; THE
ECONOMIST, 20.04.2011). A partir de 1960, McLuhan começou a desenvolver ideias nessa
linha quanto à televisão, depois estendendo a outras tecnologias, sendo as suas teses
principais as que serão discutidas no próximo capítulo.
Mesmo que o surgimento de novos meios de comunicação propiciem transformações
sociais significativas, geraram desapontamento de muitas expectativas e as previsões
apocalípticas ou utópicas de cada etapa não se confirmaram, o que é uma base para não
confiar muito nestes tipos de expectativas. Com isso, não se pretende negar a importância das
tecnologias e sua capacidade de facilitar a conectividade entre as pessoas e os países. Visa-se
analisá-las em tom mais realista e demonstrar que tecnologia de comunicação não
necessariamente significa comunicação e convergência de fato, seja das pessoas, seja dos
países, culturas e símbolos. Por exemplo, mesmo que a telefonia por internet permita um
custo de ligações internacionais próximo de zero, elas são apenas 2% do total de minutos de
chamadas telefônicas (GHEMAWAT, 2012, p. 38). A realidade e a comunicação são mais
complexas do que os exageros otimistas e simplificadores supõem. A história, conforme os
relatos acima citados, ensina que pressupor meramente o prosseguimento linear de tendências
recentes, mesmo quando elas se atam às tecnologias, costuma ser muito enganador: as
tecnologias assemelham-se menos a uma estrada de ferro em linha reta do que a uma escada
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em espiral, com muitas mudanças de direção em seu caminho ascendente (KRUGMAN, 1999,
p. 192).

1.3. “globalização em marcha ré”
A The Economist, como já dito aqui, foi um dos órgaõs de comunicação que mais
enfatizaram e promoveram o tema da globalização. A própria revista se vê como “talvez o
veículo mais intimamente associado com a globalização” (THE ECONOMIST, 05.11.2009).
No entanto, atualmente, como se constata pelo corpus da pesquisa, um número muito grande
de suas matérias tem mostrado, com dados de estatísticas internacionais de órgãos
reconhecidos mundialmente ou de pesquisas científicas, que o processo não avançou tanto
como o imaginado ou que, inclusive, está regredindo em diversos aspectos. Por exemplo: em
fevereiro de 2009, uma matéria da The Economist aponta a “globalização: em marcha ré – a
integração da economia mundial está em recuo” (Id., 20.02.2009). Outra matéria, de
novembro de 2009, apresenta estatísticas sobre o uso do termo globalização nos conteúdos da
própria revista, o que evidencia que a palavra e o conceito têm saído de moda. Há uma
tendência de redução drástica de seu uso nas matérias. Conforme o texto, o termo
globalização é relativamente recente. A busca nos arquivos da revista mostra que a palavra foi
usada pela primeira vez em 1961, e na década de 1980 passou a ter o significado que tem
agora, quando Theodore Levitt, um acadêmico de Harvard, usou-o para referir-se à
propagação das corporações pelo mundo.
Até o final da década, com o Muro de Berlim em pedaços, o número de artigos (e cartas
ao editor) que mencionavam a palavra “globalização” aumentou. Protestos em Seattle, em
1999, e em Gênova, dois anos depois, encorajaram mais usos do termo, assim como
negociações de comércio global em 2006. Mas, com a atual recessão, o termo está um
pouco fora de moda (Id., 05.11.2009).

O gráfico 2 publicado junto à matéria mostra que o uso da expressão começou a
aparecer em uma escala um pouco maior a partir de 1985, crescendo no final da década de
1980, e passando a crescer exponencialmente de 1990 em diante, mas, às vezes, caindo em
alguns anos. O número maior de artigos com a palavra foi no ano de 2006, chegando a 160;
em 2009 caiu mais da metade, chegando a 60 artigos até o mês de outubro, o número mais
baixo desde 1996.
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Gráfico 2 − Número de artigos de The Economist que contêm a palavra “globalização” por ano

Fonte: THE ECONOMIST, 05.11.2009

De maneira contundente, outra matéria disserta sobre as reversões no que concebeu
como globalização com o título: “Voltando as costas para o mundo – a integração da
economia mundial está em recuo em quase todos os fronts” (THE ECONOMIST, 19.02.
2009). A matéria aborda a popularização do termo “desglobalização”, criado pelo economista
filipino Walden Bello27, citando-o entre os críticos do capitalismo que “devem estar felizes
com as novas tendências”. O texto discute se realmente a “globalização” está acabando e
aponta dados que a põe em cheque, como os problemas causados pela crise econômica
iniciada em 2008, a qual reduziu o crescimento econômico mundial à metade. Segundo a
revista, ninguém disse que a globalização poria fim aos altos e baixos da economia, mas essas
turbulências representam, no mínimo, grandes problemas e, possivelmente, o “fracasso da
globalização em entregar muitos de seus benefícios anunciados”.

27

Walden Bello, sociólogo filipino, lecionou na Universidade da Califórinia e, atualmente, na Universidade das
Filipinas. É analista sênior do Focus on the Global South, instituto de pesquisa política, com sede em Bangkok Tailândia, do qual também foi diretor. Combina as funções de intelectual e ativista, foi uma figura chave para
restaurar a democracia em seu país, é um dos principais críticos da chamada globalização, tendo ficado
conhecido internacionalmente, sobretudo por seu livro Desglobalização: ideias para uma nova economia
mundial (2003).
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O livro citado na matéria, Desglobalização: ideias para uma nova economia mundial,
de Walden Bello, foi publicado originalmente em 2002, na língua inglesa, e a tradução
brasileira saiu em 2003. Nesse período, ainda não se identificavam com nitidez as inflexões e
reversões que estão se dando atualmente na chamada globalização, mas já havia pensadores
de ciências sociais, humanas, econômicas e da comunicação28 que analisavam o impasse já
visível e apontavam para as perspectivas que começavam a aparecer. Bello (2003) cita os
protestos populares contra a globalização e organizações internacionais consideradas suas
protagonistas, tais como OMC, G-7, Banco Mundial, FMI, Fórum Econômico de Davos29.
Mas seu foco não são os protestos e insatisfações da população e sim a crise de legitimidade
dessas insituições e os impasses da globalização. Ele menciona as manifestações, como a
criação do Fórum Social Mundial (FSM), em 2001, para se contrapor ao Fórum de Davos. Em
sua primeira edição, o FSM reuniu 12 mil pessoas em Porto Alegre para discutir “um outro
mundo possível”, tendo sucessivas edições anuais. O autor cita também as dezenas de
milhares de pessoas que cercaram a Cúpula das Américas, em Quebec, e a Cúpula da União
Europeia, em Gotemburgo, em 2001; e, no mesmo ano, as 200 mil pessoas que isolaram a
cúpula do G-8 em Gênova, apesar da repressão policial pesada. Nesse episódio, segundo o
autor, “a crise de legitimidade ficou mais evidente” e os líderes das economias mais ricas do
Norte do mundo “tiveram que admitir que reunir-se em lugares acessíveis ao povo havia se
tornado quase impossível” (Ibid., p. 28). Não por acaso, o reino desértico do Qatar foi
escolhido como local da quarta Reunião Ministerial da OMC no final de 2001, e uma remota
estação de ski no alto das Montanhas Rochosas do Canadá foi escolhida para abrigar a reunião
seguinte do G-8, em 2002.
O que desperta e acelera movimentos contrários à globalização ou movimentos
“altermundistas”, na visão de Dominique Wolton (2006, p. 114-118), são as próprias políticas
globalistas voltadas a sobrepor-se aos povos, a suas fronteiras, a seus processos
identificatórios30, querer achatar o mundo todo para que se torne uma coisa só, sendo que a
comunicação, em uma determinada concepção, é usada para favorecer tudo isso. Essas
políticas e formas e posturas comunicacionais (ou incomunicacionais) geraram o que ele
28

Muitos dos quais estão na bibliografia e citações desta tese.
Com os protestos começaram a quebrar-se o unanimismo, os dogmas e mitos em torno da globalização
(VERGOPOULOS, 2005, p. 193; COSTA, André, 2002, p. 17, 99).
30
Nesta tese se optou pelo conceito de processos identificatórios, ao invés do conceito de identidade, o qual é
problemático e muito contestado, devido a denotar que as pessoas ou grupos humanos tenham características
fixas, cristalizadas, imutáveis, como algo dado, em oposição aos outros. Já o conceito de processo identificatório
privilegia a dinamicidade da constituição dessas configurações culturais, sempre em mutações, na interação com
outras pessoas e grupos, com objetos da natureza/cultura.
29
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chama de “efeito bumerangue”. Pois a comunicação e a transmissão de dados, ao expor mais
as diferenças culturais e as disparidades econômicas mundiais e ao tentar passar por cima das
“identidades culturais”, tornam-se um “acelerador de identidade cultural” e “acelerador de
sensibilidade para questões sociais” (WOLTON, 2006, p. 114):
Ao viajar, observar a mídia falando, comparando, os indivíduos constatam as
desigualdades. As discriminações são mais visíveis e se chocam, e eles podem medir a
contradição entre o discurso centrado na igualdade, no reconhecimento do outro, e a
discrepância entre as palavras e os fatos. É porque a comunicação, sob todas as suas
formas, não é somente um simpático cataplasma colocado sobre a realidade social, nem
um narcótico de maior ou menor sutileza que anestesia as reinvindicações (Ibid., p. 115).

Os dados apresentados nos ajudam a perceber a fragilidade da comunicação no mundo
atual, a falta de inter-compreensão e coabitação, e que, de fato, estamos longe de uma aldeia
global quando se constata a inoperância dos organismos internacionais31, principalmente
ONU, OMC, G-7/8; G-20, FMI, Banco Mundial, como atestam uma miríade de autores de
grande envergadura. Tais organismos foram criados com uma aura de legitimidade, com o
objetivo de dar vigência e consistência ao sistema internacional. Por algum tempo
constituíram-se como os principais condutores da internacionalização, mas atualmente
constata-se não só sua estagnação, mas a falta de legitimidade, de democracia e transparência;
concentração do poder e das decisões em pouquíssimos países, quando não na imposição
unilateral feita por um único país (PIETERSE, 2009, p. 129; IANNI, 1997, p. 60;
CHOMSKY, 2002, p. 86; VERGOPOULOS, 2005, p. 151; BELLO, 2003, p.12;
WALLERSTEIN, 2007, p. 55; HOBSBAWM, 2007, p. 160; cf. tb. ZIEGLER, 2011, p. 29;
WOLTON, 2006). Há um paradoxo evidente da chamada sociedade da informação, que por
isso não é automaticamente sociedade da comunicação: o mundo está mais visível, mas não
existe coabitação, tolerância ou mesmo respeito e boa convivência entre visões distintas,
povos e países diferentes. Mesmo no âmbito da ONU fazem-se apenas debates sobre as
diferentes visões, mas não se consegue chegar à intercompreensão, à coabitação. Um dos
muitos exemplos de grandes proporções sobre a dificuldade de se chegar a acordos nesses
organismos, dentre os muitos casos, é a rodada de negociações multilaterais na OMC para
redução de barreiras ao comércio internacional entre todos os países do mundo, considerada
muito importante por líderes nacionais de todos os matizes, a chamada “rodada Doha”. A
tentativa de acordo está ultrapassando duas décadas de negociações sem avançar em nada.

31

Essas dificuldades dos organismos internacionais, como ONU, FMI e blocos internacionais os mais diversos,
aparecem em muitas matérias do corpus da pesquisa (21 matérias na The Economist e 29 na Pátria Latina).
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Após um dos episódios das negociações, o qual, se imaginava, seria o início de sua conclusão,
a The Economist publicou uma matéria, intitulada “Rodada Doha, fazendo um balanço: 10
anos de discussão afiaram as divisões, não as suavizaram” (28.04.2011). Cada país ou grupo
de países defende seus interesses, os quais são bem diferentes, e mudam conforme as
circunstâncias. O último grande esforço para completar a rodada anterior ao de 2011, segundo
a revista, foi o de 2008, no qual as negociações entraram em colapso quando os países
apontaram uns aos outros como culpados. As diferenças entre os países ricos, liderados pelos
Estados Unidos e pela União Europeia, e os países “emergentes”, liderados por China, Índia e
Brasil, não são facilmente sanáveis, sem contar que, sob as designações “países ricos” e
“países emergentes”, há também enormes diferenças32 (Ibid.).
Há um emaranhado de conflitos entre nações, soberanias e aspectos globalizantes e
desglobalizantes; disputas diversas, não só de ordem financeira, mas de fronteiras33 físicas,
culturais, econômicas, midiáticas34 – inclusive de internet –, sejam eles conflitos manifestos
ou implícitos, velados ou latentes. Há uma enorme complexidade de grupos ou blocos
internacionais formados por interesses, proximidade geográfica e outras afinidades;
entrincheiramentos em alianças regionais; internacionalizações tangenciais ou palatáveis ante
as tentativas de uniformização do globo. No balanço do que se faz como globalização está
menos claro e difícil de sustentar que toda abertura e integração internacional seja boa para
todos e estão mais claros os interesses particulares e privados nessas políticas (CANCLINI,
2010, p. 11, 14, 43, 167). Certos acordos bilaterais ou de grupos de países dificultam ou
impossibilitam outros acordos com outros países ou grupos. E, embora se fale que o mundo
está globalizado, nenhum país quer realmente submeter-se a um regulador global (THE
ECONOMIST, 13.11.2008). As guerras continuam a todo vapor e “aumentaram depois do fim
da Guerra Fria”; multiplicaram-se o número de atores globais (de 1913 para cá, o número de
países independentes quadruplicou, e de 1970 em diante são 33 a mais, com instabilidades
internas e externas); surgiram tendências separatistas de intensidade variada em Estados
nacionais até então estáveis, como Grã-Bretanha, Espanha, Bélgica e Itália. As instabilidades,
tensões, desigualdades e imposições causadas ou fortalecidas pelas forças globalitárias não

32

Pelo escopo do trabalho e pela área do conhecimento em que situa a pesquisa, não convém apresentar aqui
todas as diferenças geopolíticas em detalhes, conforme expostas pelas matérias pesquisadas.
33
É grande a quantidade de matérias no corpus da pesquisa que trazem direta ou indiretamente as temáticas da
geografia e das fronteiras nacionais, inclusive com relação à comunicação. Na Pátria latina são 540 com essa
temática e na The Economist, 192.
34
Esse aspecto será desenvolvido nos dois próximos capítulos.
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proporcionam paz e estabilidade (HOBSBAWM, 2007, p. 11-12, 21-22, 26, 32-34, 56, 76, 79,
87, 160).
Cada vez mais, os povos estão reivindicando reconhecimento, respeito, serem ouvidos
e não apenas receberem “aulas” ou determinações das grandes potências nas cúpulas
internacionais; pleiteiam um diálogo verdadeiro, transparência na relação entre os países,
igualdade soberana, reciprocidade, não intervenção e autodeterminação. Para preservar sua
singularidade e sua soberania e não se sentirem “jogados de um lado para outro pelas
indústrias culturais” e por outras forças globalizantes, os países e seus povos, mesmo aqueles
que são centrais nos movimentos globalistas, têm percebido e se empenhado em preservar o
Estado. Este antes era visto como obstáculo à liberdade e hoje passa a ser visto como sua
garantia em um universo aberto; também tem sido o espaço onde é possível a democracia,
embora venha sendo desqualificado pelo discurso da inevitabilidade das regras ou “dogmas”
do mercado (WOLTON, 2006, p. 132-133; cf. tb.: Žižek, in: HARVEY et al, 2012, p. 20).
Mesmo quanto às empresas, constata-se que é cada vez menor o número delas que se
beneficiariam do “desmaio do Estado” e com a crescente desigualdade entre os indivíduos
(SANTOS, M., 2000, p. 42). Até quem defendia o fim do Estado-nação para que o mercado
pudesse prosperar, dentre os quais economistas neoliberais, hoje percebem a necessidade do
Estado para regular e organizar a economia35.

Conclusão do capítulo
Com os consistentes dados quanto à estagnação, ao não avanço ou às reversões no
processo e no pensamento globalista; com as crecentes resistências, tensões, antagonismos e
reações, além do significativo número de autores que vêm contradizendo teorias voltadas à
“globalização” ou “globalismo”, demonstrou-se o quanto houve e há de imaginação, vagueza
e falta de consistência nas narrativas globalistas. Depois de duas décadas de doses elevadas
dessas narrativas, teorias e políticas, elas estão em declínio em diversos aspectos.
Houve movimento de “placas tectônicas” internacionais em torno de políticas
globalistas, mas esse movimento, além de não ter unificado o mundo, torna-se um fator
suplementar de conflitos. As tentativas de unificação e de impor visões de mundo e
35

Entre as matérias do corpus da pesquisa, da The Economist, 36 têm conteúdo que aborda medidas adotadas
para fortalecimento do Estado e 20, sobre uma maior regulação do mercado financeiro (56 ao todo, portanto),
incluindo os EUA, país ícone do modelo de Estado Mínimo e do mercado financeiro sem regulações. Na Pátria
Latina, são 46 matérias sobre fortalecimento do Estado e 8 sobre aumento de regulações do mercado financeiro
(54 ao todo).
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direcionamentos da informação, de tanto forçar a negação das diferenças culturais e
geopolíticas, reforça a contestação (WOLTON, 2006, p. 127-129). As tentativas de fazer do
mundo um único esquema ou sistema sempre conduziram a conflitos e fragmentações porque
se tem buscado unificar, dominar e competir e não unir ou cooperar (SANTOS, M., 2006, p.
15-16).
Os níveis mundiais de integração continuam bastante baixos. Vivemos em um mundo
onde as disparidades aumentam e surgem conflitos, divergências e criação de barreiras
visíveis e invisíveis por todos os lados. O mundo não está integrado 36 e está muito longe do
que fora sugerido pelas teses da globalistas. Não existiu o fim da história (defendido por
FUKUYAMA, 1992), nem o da geografia (de O’BRIEN, 1992), nem do Estado-nação (de
OHMAE, 1990), nem o “mundo sem fronteiras” (Id., 1992) propalados, e uma série de outras
teorias em torno desses temas e da globalização não está se confirmando. A “aldeia global”,
integrada e desenvolvida, deveria selar o fim da história, mas são as transformações e
complexidade da história e a diversidade que ressurgem na ponta da chamada sociedade da
informação. Há até mesmo declínio nas molas mestras da chamada globalização: o comércio
internacional, o mercado financeiro, que atualmente tendem a enfrentar mais barreiras e
regulações. Declina também a crença de que bastam tecnologias, mesmo as mais avançadas,
para estabelecer comunicação entre o mundo inteiro. A criação e a difusão de tecnologias e de
informação não criam forçosamente comunicação no sentido de entendimento e convergência
entre os povos, ao contrário, tornam muitas vezes mais conhecidas e menos suportáveis as
diferenças. O mundo não está nem harmônico, nem justo, nem homogêneo como se previu
(HOBSBAWM, 2007, p. 56) e nem se enquadrou em esquemas imaginados.

36

Para Benjamin Barber, o mundo “está mais desintegrado que nunca” (2003 p. 43).
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2
LONGE DE UMA ALDEIA GLOBAL

Dentre as metáforas usadas para falar de globalização, a mais citada é “aldeia global”,
criada por Marshall McLuhan e Bruce Powers (cf. The global village, 1989)1, a qual, para o
geógrafo Milton Santos, é uma “fabulação” muito repetida (2000, p. 40). Essa metáfora e o
pensamento de McLuhan em torno dela são uma matriz das narrativas sobre “globalização” e
novas tecnologias da comunicação. Por isso, é importante a reflexão sobre ela, pois precede e
resume o amplo leque de narrativas globalistas. Uma busca simples no Google com essa
metáfora em português entre aspas apresenta 212.000 resultados; a mesma expressão em
inglês apresenta incríveis 8.900.000 resultados. No Google Acadêmico, para a expressão entre
aspas em português, são encontrados 10.300 resultados e, em inglês, 82.400.
Entre as constantes citações, é muito comum que se trate a “aldeia global” como uma
realidade já dada e indubitável. Entretanto, o livro de McLuhan e Powers, supracitado, é
ensaístico, não tendo pretensões de rigor científico e de apresentação de dados empíricos.
McLuhan recorre aos seus conhecimentos de tecnologias da comunicação, da informática e da
telemática e levanta perspectivas e previsões, usando também uma boa dose de retórica e
frases de efeito. O exagero retórico é um recurso para demarcar de maneira clara uma
argumentação ou campo de estudo. Há quem diga que há também poesia: “como grande parte
dos escritos de McLuhan, esta afirmação é vasta e poética, com a sua força de convicção
tornando-se bastante persuasiva” (SYMES, 28.11.19962, tradução nossa). Há no livro
Rhetoric, the Polis, and the Global Village (SWEARINGEN; KAUFER, 1999), um capítulo
que analisa o discurso da globalização sob a ótica das estratégias de retórica (The global
village: multiculturalism and the function of sophistic rethoric). O autor desse capítulo, Bruce
McComiskey3, afirma que os discursos sobre a “aldeia global” são “essencialistas, utópicos”;
se tornam “inevitáveis e inescapáveis” e se tornam “aspectos inerentes da maioria de nossas

1

O livro foi publicado pelo coautor após a morte de McLuhan, que se deu em 1980. Entretanto, a metáfora já
havia sido utilizada por McLuhan em livros anteriores, publicados em vida.
2
As referências nesse modelo são artigos publicados na internet.
3
Bruce McComiskey, Ph.D. em Língua Inglesa pela Universidade de Pardue (EUA) e professor de diversas
disciplinas no campo da retórica e da análise da composição do discurso na Universidade do Alabama (EUA);
membro da Sociedade de Retórica da América e autor de diversos livros, dentre os quais Dialetical Rethoric
(Editora da Universidade do Colorado, 2015); Gorgias and the New Sophistic Rhetoric (Editora da Universidade
de Illinois, 2002).
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mais poderosas instituições econômicas, políticas e culturais”4 (SWEARINGEN; KAUFER,
1999, p. 75-77). Ele se refere não apenas à retórica de McLuhan, mas também às realizadas a
partir dele, nos discursos sobre globalização. Segundo afirma, esses discursos contêm táticas
que são “sofistas por natureza”. Uma das táticas apontadas no texto é a concepção de kairós,
traduzida por momento favorável; e a escolha de argumentos adequados para o momento ou
situação (SWEARINGEN; KAUFER, 1999, p. 77-78). O final do século XX, com o
desenvolvimento e surgimento de novas tecnologias de comunicação e de transporte, com o
aumento das interconexões entre os países, a emergência da hegemonia mundial de uma única
potência econômica, militar e política, foi um kairós para argumentos e perspectivas
globalistas. Alguns argumentos, mesmo sendo fracos e sem lastro empírico, tornaram-se
fortes pela força propiciada pelo momento. Isso favoreceu o consenso sobre o tema, o qual em
boa medida fora estabelecido por partes e setores hegemônicos do mundo e acabou virando o
consenso também entre os hegemonizados e no senso comum (Ibid., p. 79).
É frequente, na obra de McLuhan, o uso de frases de efeito e figuras de linguagem
semelhantes e que rendem polêmicas: “o meio é a mensagem”; “os meios de comunicação
como extensão do homem”; “meios quentes”; “meios frios” etc. Por conseguir acertar
algumas previsões no campo da comunicação, McLuhan é considerado uma espécie de
“profeta” ou de pessoa premonitória. Em Global Village (1989), por exemplo, ele fala da
transmissão de dados em grandes quantidades à velocidade da luz; da conexão das pessoas em
rede; de certa horizontalidade e descentralização, de convergência dos meios e de maior uso
de todos os sentidos humanos na comunicação, de maneira que parece descrever aspectos de
hoje. Mas o fato de ele ter acertado em diversos aspectos não significa que todas as suas
previsões tenham se realizado, ou que irão se realizar. A metáfora é forte, mas o conteúdo a
respeito desenvolvido pelos autores, não.

2.1. A atualidade não é a aldeia global
Vinicius Pereira, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), autor
do livro Estendendo McLuhan – da aldeia à teia global e considerado um dos principais
estudiosos do canadense no Brasil, em palestra de abertura do Seminário Internacional 100
anos de McLuhan, na Universidade de Brasília (novembro de 2011), questionou o uso do
termo “aldeia global” para descrever a realidade atual (cf. UNB CIÊNCIA, 10.11.2011).
4

Os trechos desse livro aqui citados, assim como trechos de matérias e artigos da The Economist e outros textos
em inglês são traduções do autor.
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Pereira discorda que a “aldeia global já tenha chegado graças à internet” e diz que esta não
significa seu advento. “Para entender o conceito de McLuhan, é preciso imaginar uma
cidadezinha pequena”, afirma ele. “Nela, a principal forma de comunicação é o boato”. “Ele
só é compreendido se existe uma experiência comum entre os interlocutores” (UNB
CIÊNCIA, 10.11.2011). Ou seja, se eles se conhecem bem. Ao contrário de McLuhan,
Vinicius defende que a internet diminuiu o número de referências compartilhadas. “Ela criou
grupos muito distintos” (Ibid.).
Como dito no capítulo anterior, a amplidão e a complexidade do mundo e de sua
evolução envolvem uma infinidade de variantes e não apenas a variante da tecnologia. Por
isso, é arriscado fazer previsões em longo prazo, ainda mais de tamanha amplitude. Em
situações semelhantes, quando acontecem fenômenos de grande relevância social, cultural,
política, econômica, mas ainda se tem um parco nível de conhecimento a respeito, “gera-se
todo tipo de mitologias, de atitudes exageradas” (Castells, in: MORAES [Org.], 2009, p. 256).
Castells afirma que prefere trabalhar com dados existentes, os quais costumam apontar para o
outro lado “precisamente porque a sociedade se apropria das tecnologias, adaptando-as ao que
faz” (Ibid., p. 265).
Mesmo com todas as tecnologias de comunicação que surgiram, o mundo continua
diferindo muito da simplicidade de uma aldeia (SANTOS, M. 2000, p. 19). A metáfora deixa
de lado toda a heterogeneidade da cultura, da geografia, dos conflitos e confrontos políticos e
econômicos, dos processos comunicacionais que não são lineares, mas se tecem em um
emaranhado de ambiguidades e incertezas. Pleiteia a compreensão do mundo como um pacato
lugarejo do interior, onde tudo possa ser determinado, previsto, controlado, onde todos se
conheçam e convivam em comunhão, onde as diferenças sejam supressas. Na aldeia local,
diferente da chamada “aldeia global”, a dominância nas relações se faz pelo parentesco, afeto,
solidariedade, coesão. Na economia mundial, predominam relações de negócios e interesses;
nas grandes cidades, pouco se sabe do vizinho que mora ao lado; sabe-se alguns fatos que
acontecem do outro lado do mundo, mas não na rua ao lado (SANTOS, M. 2000, p. 40-41).
Não se sabe tudo o que ocorre em todas as partes do mundo; sabe-se parte do que acontece em
alguns lugares com maior visibilidade. E o que se sabe não é acompanhado de sentimento,
como se fosse um acontecimento na própria aldeia; prevalece, na maioria dos casos, um
conhecimento superficial e fragmentado, acompanhado de indiferença. O grande fluxo de
informação atual não cria mais solidariedade, nem mesmo uma compreensão comum
(WOLTON, 2006, p. 131). As pessoas têm atualmente mais acesso a informações sobre
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variadas experiências humanas, sobre países, povos, situações. Entretanto, isso não fez
implodir o etnocentrismo e as diferenças e termina por reforçá-los, ao supor a aproximação
por meio de semelhanças superficiais e ao distanciar o outro, o diferente, por “exotizá-lo”
(MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 253-254).
McLuhan enfatiza com frequência o fato de os acontecimentos de qualquer parte do
mundo terem se tornado “simultâneos” para quaisquer outras partes, mesmo distantes (1989,
p. 14, 118, 148). Com isso, sugere que, por meio de nossos sentidos “estendidos”, nós
experimentamos eventos, tão longe quanto o outro lado do mundo, como se estivéssemos lá,
no mesmo espaço físico. Por exemplo, assistindo qualquer guerra pela televisão com uma
visão similar à dos pilotos que acertam os alvos, parecendo que, de fato, se está lá. Sucede que
humanos não lidam com a experiência apenas por meio de seus olhos e ouvidos. Há uma
grande diferença entre assistir qualquer coisa pela TV na sala ou estar vivenciando o que está
sendo televisionado. As tecnologias da comunicação permitem a sensação de que os fatos
foram trazidos para perto, mas também garantem uma distância física segura e confortável.
Essa característica favorece uma tendência ao isolamento5, ao usufruto individual das novas
tecnologias de comunicação (JONES, N., 06.04.2014).
A simultaneidade, o tempo único mundial ou mesmo na cidade ou região, é apenas
uma impressão, no entender de Milton Santos. Na verdade, segundo ele, existem
temporalidades diferentes. Grupos, instituições, indivíduos, embora tenham um relógio
mundial ou local comum, não praticam as mesmas temporalidades: “As diversas estradas,
ruas, logradouros, não são percorridos igualmente por todos. Os ritmos de cada qual −
empresas ou pessoas − não são os mesmos” (SANTOS, M., 2008, p. 31). Cada sociedade tem
suas temporalidades, suas maneiras de se apropriar do espaço, de transformar-se e transformálo. Para Santos, “seja como for, a distância do homem comum em relação a esse novo tempo
do mundo é maior, muito maior do que antes. A mundialização multiplica o número de
vetores e, na verdade, aumenta as distâncias entre instituições e entre pessoas.” (Ibid., p. 40).
A informação instantânea em âmbito mundial também não é generalizada; não chega a
todos e é mediada por um punhado de grandes empresas que são os grandes atores desse
suposto “tempo real”. Os fatos estão sempre mediados pela interpretação do mundo praticada
pelo veículo que escolhemos seguir, além de nosso próprio recorte perceptivo do que se passa.
Ninguém é apenas ator ou apenas espectador em tempo real, seja na aldeia ou em âmbito
5

Basta lembrar dos hikikomori, jovens japoneses que restringem a sua vida quase exclusivamente ao mundo on
line, não saindo de seus quartos nem para conviver com as suas famílias.
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mundial. E também não atingimos a perspectiva ou utopia de McLuhan de “incluir toda a
humanidade em nós”, como ele afirma nesse trecho do livro Understanding media:
Nós vivemos miticamente e integralmente [...] na era da eletricidade, quando o nosso
sistema nervoso central é tecnologicamente estendido para incluir toda a humanidade e
para incorporar toda a humanidade em nós, nós necessariamente participamos nas
consequências de todas as nossas ações (1964, p. 4).

Dentro de um único país ou de uma cidade, há cidadãos, classes, bairros que são
invisibilizados; há posturas de indiferença para partes que permanecem ignoradas por
contingentes diferentes da população. Apenas parte da humanidade tem consciência de que
todas as ações têm consequências não apenas sobre quem é atingido diretamente no momento.
Embora existam de fato as possibilidades e tendências que são percebidas por
McLuhan, ele exagera em algumas conclusões. A conclusão de que o “espaço e o tempo
foram abolidos”, que aparece em Understanding media (1964), em Global Village (1989) e
nas teorias da globalização em geral, embora haja certa sensação a respeito, também não é
fato consumado. Para Milton Santos, essa ubiquidade, instantaneidade e fim do espaço6 e do
tempo não passam de mito e metáfora que levam em consideração somente “aqueles que
realmente podem viajar” e ter acesso aos prodígios da velocidade. A velocidade atual não
destruiu o espaço, apenas o fez mudar (SANTOS, M. 2008, p. 18). A homogeneidade do
espaço de que se fala não existe. Fala-se dela, sobretudo como sendo uma ação das redes, mas
essas também não são homogêneas, pois incluem sobreposições e velocidades diferentes. Essa
homogeneização é um “‘delírio analítico’, que associa à ideia de revolução espacial a
existência de uma indiferença espacial. O espaço permanece diferenciado e esta é uma das
razões pelas quais as redes que nele se instalam são igualmente heterogêneas” (Id., 2006, p.
180).
“De acordo com as possibilidades de cada um, as distâncias têm significações e efeitos
diversos e o uso do mesmo relógio não permite igual economia de tempo” (SANTOS, 2000,
p. 19, 41; 2008, p. 40). A esse respeito, Adriano Rodrigues chama a atenção para o fato de, já
no final do século XVIII, Kant ter lembrado de maneira contundente que a totalidade não
pode ser experienciada, sendo uma simples ideia que ultrapassa qualquer capacidade de
6

Milton Santos cita e contrapõe-se principalmente à ideia de Paul Virilio repetida por muitos geógrafos e por
pessoas de outras áreas, de que a velocidade teria extinguido o espaço (SANTOS, M., 2008, p. 18). “Se
consideramos o espaço tal como existe em dado momento, como uma realidade objetiva, e o tempo como as
ações que nele se vão inserir, então é o tempo que depende do espaço e não o contrário” (Id., 2006, p. 133).
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experiência. Rodrigues argumenta que globalização é uma ideia pura, uma realidade
discursiva que ultrapassa qualquer capacidade humana de experiência. Mesmo que os
dispositivos tecnológicos e telemáticos simulem a supressão das fronteiras espaciais e dos
limites do tempo, e isso traga consequências à vida das pessoas, não são as fronteiras das
nações e das culturas que são propriamente abertas. O que ocorre é uma abertura virtualmente
realizada do que é possível, que depende da performatividade simuladora da cibernética (In:
PRADO; SOVIK [Orgs.], 2001, p. 51-59). As experiências de “globalização” por meio das
tecnologias de comunicação não são propriamente, segundo ele, uma experiência total do
mundo, e sim uma modalidade reticular e abstrata de experiência, um mundo em grande
medida simulado. Milton Santos também defende que não atingimos o todo concreto na
experiência ou no estudo: “o que atingimos é um pedaço da Terra, uma fração do acontecer
humano. A totalidade existe, mas é percebida através de uma construção” (2008, p. 84).
Na realidade, longe do que se imaginou utopicamente, as pessoas são muito pouco
abertas aos outros. E, como argumenta Ghemawat (2012), as distâncias continuam moldando
as emoções, os relacionamentos e também os negócios, muito mais do que se acredita. Ter
informação, mesmo que ampla e sólida, sobre alguma parte do mundo é diferente do contato
físico e afetivo. Segundo ele, nos relacionamentos presenciais, quando a distância aumenta, a
conexão diminui. Na internet, são outras as formas de comunicação, o que será desenvolvido
no quarto capítulo. A distância também continua influindo no comércio, em investimentos
internacionais e no envio de forças de paz e filantropia. A confiança bilateral diminui em
proporção à distância geográfica, linguística, histórica, à diferença religiosa, genética e
somática, cultural, de renda, e influi até mesmo na cobertura internacional de desastres, como
se verá no próximo capítulo (GHEMAWAT, 2012, p. 305-317). A noção de sensibilidade à
distância surgiu, no campo da psique humana, mil e quinhentos anos antes de emergir nas
ciências físicas, com a lei da gravidade de Newton (Ibid.). No campo das humanidades,
atribui-se o pioneirismo ao filósofo estoico grego Hiérocles, que viveu por volta do século II
d.C. Ele escreveu assim sobre os círculos de distância a que estamos ligados e que continuam
atuais:
Todos nós estamos, por assim dizer, presos em muitos círculos. O primeiro e mais
próximo é aquele que o indivíduo desenhou consigo no centro, sua própria mente [...] A
seguir, há o segundo além do centro, mas que convém para o primeiro; este contém pais,
irmãos, esposa, filhos. O terceiro tem tios e tias, avós, sobrinhos e primos. O próximo
círculo contém os outros parentes, seguido pelo círculo dos moradores locais, então o
círculo dos outros membros da tribo, seguido pelos concidadãos, e do mesmo modo, o
círculo das pessoas de cidades vizinhas e círculo dos membros do mesmo país. O círculo
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maior e mais distante, que contém todos os outros, é aquele de toda a raça humana
(Hiérocles, fragmento 57G, apud GHEMAWAT, p. 306).

Mais recentemente, o filósofo iluminista escocês David Hume elaborou uma
caracterização mais direta que a de Hiérocles: “A simpatia [...] é muito mais fraca que nossa
preocupação por nós mesmos, e a simpatia por pessoas remotas é muito mais fraca que aquela
por pessoas próximas e contíguas” (apud GHEMAWAT, p. 306). Evidentemente há
variações, mas esses círculos existem para uma grande maioria.
Ghemawat levanta indicadores de como as distâncias, sejam elas as “percebidas” ou
psicológicas ou as distâncias reais, continuam longe de desaparecer. Por exemplo, uma
pesquisa do Eurobarometer, que mede a confiança entre cidadãos de diversos países,
especialmente entre países europeus, perguntou a moradores de 16 países da Europa Ocidental
se confiavam “muito” em seus compatriotas; nos cidadãos de alguns dos outros 15 países do
continente; nas pessoas de países da Europa Oriental e também do Japão, Estados Unidos e
China. Os resultados evidenciaram diversos padrões significativos. Primeiro, as pessoas
confiam muito mais em seus compatriotas do que em estrangeiros. Em média, 48% indicam
confiança significativa em seus compatriotas, 20% indicavam confiança nos cidadãos dos
outros países membros da UE (União Europeia) e 13% indicavam confiança nos cidadãos de
outros 13 países, quase todos da Europa Oriental. A pesquisa aponta para uma redução de
50% da confiança em relação a estrangeiros próximos e quase três quartos em relação a
estrangeiros distantes, sendo que, considerando que se trata de países da Europa Oriental e
países

desenvolvidos,

são

unidades

com

bastantes

semelhanças

e

proximidades

(GHEMAWAT, 2012, p. 233-235; 307-308).
O papel das distâncias também fica claro quando se compara a ajuda a cidadãos pobres
em um determinado país versus o auxílio aos pobres dos outros países. Ghemawat apresenta
médias ponderadas de AOD (Ajuda Oficial ao Desenvolvimento) per capita relativas a 14
economias desenvolvidas da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico). Os governos nacionais gastam em média 30.000 vezes mais com seus cidadãos
pobres do que com cada estrangeiro nessa condição. Mesmo em situações de catástrofes de
grande magnitude, as doações internacionais não são tão grandes como a mídia cria a
impressão. O superdimensionamento foi constatado, por exemplo, em uma pesquisa realizada
pelo Chicago Council on Global Affairs, que perguntou aos cidadãos do país qual
porcentagem do orçamento federal o governo gastava em auxílio externo, e de quanto essa
porcentagem deveria ser. A resposta média foi de que gastava 31% e que deveria reduzir esse
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gasto para 17%, quando, na verdade, apenas 1% do orçamento federal norte-americano é
gasto em auxílio externo (GHEMAWAT, 2012, p. 315) e de forma que tais auxílios são
atrelados, em boa medida, a interesses nacionais, como implantação ou vantagens para suas
empresas nos países ajudados. No âmbito da ONU, com relação às forças de paz, o
contingente de soldados disponíveis não ultrapassa 100 mil indivíduos e a maioria são do
Paquistão, Bangladesh e Índia, o que permite supor que seja muito mais em decorrência de
problemas dos mercados de trabalho locais que contribuições solidárias espontâneas para a
paz no mundo (GHEMAWAT, 2012, p. 332).
A constatação empírica e teórica do papel das distâncias nas relações internacionais,
incluindo comércio, investimentos, indústria, relações humanas, culturais, financeiras, levou
Ghemawat a definir o que ele chama de estrutura de distância CAGE (Ibid., p. 54 − a sigla
refere-se às distâncias cultural, administrativa, geográfica e econômica − Cf. Tabela 1 na
página seguinte)7.
A internacionalização dos países, longe de “estar rasgando as diferenças na vida das
pessoas”, é formada por coisas familiares, como a distância e os laços culturais. Por exemplo,
Ghemawat aponta que dois países semelhantes vão se envolver 42% mais comercialmente se
compartilharem a mesma língua do que se não o fizerem; 47% mais, se ambos pertencem a
um bloco comercial; 114% mais se tiverem uma moeda comum e 188% mais se tiverem um
passado colonial comum (THE ECONOMIST, 20.04.2011).

7

Essa síntese das distâncias que continuam implicando muito no mundo foi criada por Ghemawat para uso
concreto nas empresas ou outros organismos que queiram desenvolver trabalhos no exterior, com os pontos
principais relativos às distâncias que precisam ser levados em consideração.
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Tabela 1 − a Estrutura de distância CAGE (distâncias: cultural, administrativa, geográfica e
econômica):

Distância
externa
(atributos
bilaterais/
plurilaterais/
multilaterais)

Distância
interna
(atributos
unilaterais)

Distância
cultural
- Línguas
diferentes
- Etnias diferentes/
falta de redes
étnicas ou sociais
conectivas
- Religiões
diferentes
- Sistemas de
trabalho
- Valores, normas e
disposições
diferentes

Distância
administrativa
- Falta de laços
coloniais
- Falta de um bloco
econômico
regional
compartilhado
- Falta de moeda
comum
- Sistema jurídico
diferente
- Hostilidade
política

Distância
geográfica
- Distância
física
- Falta de
fronteira
terrestre
- Diferenças
climáticas (e
ambiente com
doenças
endêmicas)
- Diferenças em
fusos horários

- Tradicionalismo
- Insularidade
- Espiritualismo
- Esoterismo

- Economia
fechada / não de
mercado (viés
doméstico versus
viés estrangeiro)
- Falta de
participação em
organizações
internacionais
- Instituições
jurídicas fracas/
corrupção
- Falta de pesos e
contrapesos
governamentais
- Conflito social
- Risco político/
expropriação

- Ausência de
saída para o
mar
- Tamanho
geográfico
- Isolamento
geográfico

Distância
econômica
- Diferença em
renda dos
consumidores
- Diferença na
disponibilidade de:
- Recursos
humanos
- Recursos
financeiros
- Recursos naturais
- Insumos
intermediários
- Infraestrutura
- Estrutura de
fornecedores/
distribuição
- Complementos
- Capacidades
organizacionais
- Tamanho
econômico
- Renda per capita
baixa
- Baixo nível de
monetização
- Recursos,
insumos,
infraestrutura,
complementos e
capacidades
limitados

Fonte: GHEMAWAT, 2012, p. 55

2.2. Comunicação descorporada
Os aspectos da simultaneidade e da abolição do espaço e do tempo levantados por
McLuhan e por muitos outros autores e teorias têm como fundo algo que aparece fortemente
ao longo do livro Global Village: a ideia de comunicação “desembodied” ou “discarnate”:
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às vezes chamado “discarnatism”, permite à tecnologia mover-se como uma força muda,
porque nós, sem perceber todo o processo dividido em quatro partes,8 somos
inconscientes de seus efeitos. O “discarnatism” flutua nas nuvens abstratas, sem qualquer
relação com o chão, ou ambiente (1989, p. 12).9

Conforme outras passagens, a comunicação descorporada por meio das tecnologias
possibilita “a capacidade de ser uma consciência presente em muitos lugares de uma vez”; “a
comunicação midiática do futuro acentuará as extensões do nosso sistema nervoso, o qual
poderá ser “descorporado” e feito totalmente coletivo” (Ibid., p. 83). Com a possibilidade da
“descorporação” oferecida pelas tecnologias de comunicação, os usuários perderiam, segundo
o autor, laços de “identidade” e geografia, e se tornariam uma espécie de “espírito” ou
“fantasma” solto desses vínculos:
o principal efeito social do telefone é remover a identidade do usuário. Se ele não é
identificado ou escolhe não se identificar, ele perde a ligação com a localização
geográfica e a função social. Ele se torna realmente descarnado e, no sentido físico,
incontrolável – um fantasma telefônico (Ibid., p. 124).

Em outro trecho, McLuhan e Powers afirmam que o homem “descarnado” é tão sem
gravidade quanto um astronauta, mas pode deslocar-se mais rápido (Ibid., p. 97), perdendo o
“senso de identidade privada”:
apanhado na energia híbrida lançada pelas tecnologias de vídeo, ele será apresentado com
uma “realidade” quimérica que envolve todos os seus sentidos em um passo distendido,
uma condição tão viciante quanto qualquer droga conhecida. A mente, como figura,
afunda de volta ao solo e deriva em algum lugar entre o sonho e a fantasia. Sonhos têm
alguma conexão com o mundo real porque eles têm um quadro do tempo e do espaço
atuais (geralmente do tempo real); a fantasia não tem esse vínculo (Ibid., p. 97).

McLuhan e Powers conseguem aqui antever o quadro da chamada realidade virtual.
Entretanto, mesmo a maior fantasia virtual, por mais que divague nos fluxos de energia das
novas tecnologias, mantém seus vínculos com o mundo físico, com o ambiente e o corpo, que
têm diversos traços e dimensões legados pela história, geografia, biologia, memória coletiva,
fantasias pessoais, instituições produtivas e reprodutivas, aparatos de poder e religião
(CASTELLS, 1999, p. 23).
8

Aristóteles descreve a divisão central do mundo em quatro partes: substância primária, não substância
particular, substância secundária, não substância universal.
9
Convém ressaltar que em livro anterior, Understanding media (1964), portanto publicado 25 anos antes de
Global Village (1989), McLuhan apresenta a perspectiva muito conhecida dos meios de comunicação como
extensão do homem ou do corpo humano. Portanto, uma perspectiva que considera a participação do corpo na
comunicação que difere da concepção de comunicação “descorporada”. Além do longo intervalo de tempo entre
os dois livros, observa-se que ambos são ensaísticos, McLuhan apresenta ideias como visionário, sem seguir
todos os rigores do desenvolvimento científico de temas. Como também será exposto abaixo (na página 56),
existem críticas a aspectos contraditórios do autor às vezes dentro de uma mesma obra.
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Embora a ideia de “descorporação” esteja muito presente nas teorias sobre novas
tecnologias da comunicação e sobre globalização, corpo e território não são abolíveis. As
imbricações de ambos na cultura e na comunicação continuam importando e muito. As
relações sociais se dão pelo corpo e no corpo em trocas com o espaço e o tempo. A
experiência da ação humana, dos sentidos, do olhar, do ouvir, do cheirar, do tocar, do imergir,
e do pensar se torna corpo. O ambiente impregna e constitui os corpos e estes participam de
maneira indispensável dos processos comunicacionais. Imaginar a sua abolição, a viagem sem
sair do lugar diante da tela10, constitui apenas uma abstração. Trata-se do limite máximo da
tentativa de produção de um espaço autonomizado das relações sociais concretas, da
materialidade do ambiente e do corpo. Esse espaço limitado ao enquadramento da tela ou
outras simulações, ao menos por enquanto, não possui toda a autonomia da materialidade que
se supõe (ALESSANDRI, 2007, p. 17-24; 65); reduz a participação do corpo na comunicação
ao sentido da visão, às vezes incluindo audição ou algum outro sentido, mas não substitui
todo o contexto da presença física com tudo o que aí se implica. “Somos seres humanos
corporificados e fisicamente localizados” (HAESBAERT, 2004, p. 232). A ideia da abolição
do território desconsidera a natureza, como se fosse possível abstrair o espaço e nem mesmo
abarca o humano completamente (Ibid., p. 368). O lugar e a presença do corpo em um lugar
são incontornáveis:
Não existe mundialização a partir de uma série de diluições no ar. Porque se há diluições
não há relação. A Relação só pode tramar-se entre entidades persistentes. Quanto mais eu
tiver consciência da Martinica [local de origem do autor] com o Caribe e do Caribe com o
mundo, como em um sistema, como em um não-sistema de relações, mais eu serei
martinicano, na minha opinião. Quanto mais eu insistir em dizer: a Martinica é a
Martinica, os outros são... menos eu serei martinicano. A relação verdadeira não é do
particular com o universal, mas do Lugar com a totalidade-mundo, que não é o totalitário,
mas sim o seu contrário em diversidade (GLISSANT, 2005, p. 125)

Ao invés de descorporação, “a categoria da corporeidade está ganhando espaço nas
ciências do homem na fase atual. A geografia também começa a incorporá-la” (SANTOS, M.,
2006, p. 51). A geografia cultural, por sua vez, tem contribuído para evitar a eliminação da
base material, do espaço físico e natural da compreensão de cultura (CLAVAL, 2014). A esse
respeito, Mark Johnson afirma que “para haver significação humana, é necessário um cérebro
humano, operando em um corpo humano vivo, continuamente interagindo com um ambiente
10

Franco Berardi cita como exemplo de redescoberta do corpo diante da tela o episódio do atentado terrorista
que, com aviões, destruiu as torres gêmeas em Manhattan: a classe virtual que se encontrava dentro dos prédios,
“trancada a sete chaves [...] saiu da condição de puro espírito e descobriu que possuía corpo físico, carnal, que
podia ser atacado, ferido e morto”. E ainda, um corpo social, que podia empobrecer, e um corpo afetivo que
podia entrar em uma fase de depressão e pânico (in: MORAES [org.], 2003, p. 294).
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humano, que é conjuntamente físico, social e cultural” (2007, p. 155). Ele defende que,
faltando qualquer um desses elementos, não há significação, o que consiste em evidente
superação da divisão dualista cartesiana.
A Teoria Corpomídia, de Helena Katz e Christine Greiner (2004, 2005, 2010), tem
estudado as implicações e participações do corpo na comunicação, indo na direção inversa da
“descorporação” por eleger investigar como o corpo lida com a informação e identificar que a
informação se torna corpo, ela está sempre “embodied” (em-corpada). O conceito de
corpomídia destaca que o corpo, e não apenas a mente, muitas vezes considerada como uma
parte separada do corpo, está sempre presente nos processos comunicacionais, os quais não se
reduzem a algo que uma mente abstrata realiza. Segundo as autoras, as relações entre corpo e
ambiente se dão por processos coevolutivos. Ou seja, o corpo e o ambiente não são passivos.
O ambiente nunca é estático nem um amontoado de coisas esperando para serem descritas ou
um lugar pronto onde simplesmente se inserem coisas que vêm de fora. O corpo não é mero
recipiente de informações que chegam, são processadas e depois expressadas. O corpo e o
ambiente não são tábula rasa sobre a qual a cultura e a comunicação são acrescentadas:
O corpo não é um meio por onde a informação simplesmente passa, pois toda informação
que chega entra em negociação com as que já estão. O corpo é o resultado desses
cruzamentos, e não um lugar onde as informações são apenas abrigadas. É com esta
noção de mídia de si mesmo que o corpo-mídia lida, e não com a ideia de mídia pensada
como veículo de transmissão. A mídia à qual o corpo-mídia se refere diz respeito ao
processo evolutivo de selecionar informações que vão constituindo o corpo (KATZ,
GREINER, in: GREINER, 2005, p. 130-131).

O corpo não é uma interface e tampouco um processador das informações com as
quais encontra. O conceito de interface, muito usado nas ciências da computação, indica a
superfície de contato entre entidades separadas. No entanto, o corpo não tem essa fronteira ou
esse tipo de contorno separando-o do ambiente. Sua superfície é porosa, dinâmica e flexível,
faz trocas e modificações permanentes. O corpo não atua como um liquidificador, que
somente recebe conteúdo, o processa sem acrescentar algo de seu. Ele sempre se expressa em
coevolução com seu ambiente, é mídia de si mesmo. A coleção de informações que faz dele
um corpo está sempre se modificando porque entra em negociação com as novas informações
que não cessam de chegar, produzindo sempre novos “contornos”. O corpo é sempre um
estado transitório porque resulta dessas trocas permanentes e incessantes. (KATZ, 2010, p. 69).
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Mesmo que tenhamos um enorme aparato tecnológico de redes que interliguem boa
parte do mundo e que se possa comunicar por meios de avatares e fluxos eletrônicos que
circulam por toda parte; mesmo com as mais avançadas tecnologias que houver, o corpo está
presente nos pontos e nós das redes, e essa presença marca a comunicação em todos os seus
tipos de fluxo. O corpo é parte inseparável da comunicação, seja no mundo on-line, seja
criando avatares ou perfis falsos (que tendem a inventar um corpo com características e
verossimilhanças do mundo off-line para participar da vida digital − Helena Katz, In: KATZ;
GREINER [Orgs.], 2015, p. 249-251). Não existe corpo neutro, nem mesmo na vida on-line.
Nas pontas das redes há pessoas, sociedades, culturas, línguas, civilizações, e não apenas
computadores. Há a espessura da história e da geografia, diferente de um lugar ao outro
(WOLTON, 2006, p. 85-86).
Em tese, o dualismo cartesiano entre rex cogitans (realidade psíquica/pensamento) e
rex extensa (realidade física/corpo, natureza, ambiente) foi superado, mas ele está implícito
nas compreensões de comunicação “descorporada” e independente do ambiente. Está presente
também nas teorias da globalização que não aprofundam a reflexão sobre a importância do
corpo estar imerso em determinado local ou em outro, como se isso não marcasse seus
processos cognitivos, culturais, psíquicos e comunicativos. Porque não existe um modo de ser
global, independente das diferenciadas realidades físicas, ambientais, étnicas, corporais e
culturais. Não só o dualismo cartesiano não está superado nas concepções que ignoram essa
condição, mas também o dualismo platônico, dentre outros.
Amálio Pinheiro chama a atenção para a manutenção da separação entre natureza e
cultura como condição para se considerar a natureza como o lugar do exótico e o lugar que já
é dado, onde depois são incluídos vertiginosamente os elementos da cultura (2013, p. 17, 66).
Na verdade, segundo ele, a natureza e seus materiais “são uma força tectônica de base, nunca
um dado anterior” (Ibid., p. 17); a natureza produz superabundantemente linguagens em que
signo e coisa estão mutuamente implicados (Ibid., p. 66), de forma que a natureza participa
dos processos de comunicação e da cultura. E a natureza e os relatos da vida em seu dia a dia,
lugares da multiplicidade e variação proliferantes, se ampliam e se concatenam de modo
ingovernável, não sucumbindo, portanto, a determinismos tecnológicos, a tentativas de igualar
tudo. As profanações a partir de baixo, os poros e peles das coisas e das falas do dia a dia
destrincham e dissipam os “dispositivos de tecnopoder, tendo em vista uma espécie de
carnavalização barroquizante intrínseca e aquém-moderna” (PINHEIRO, 2013, p. 55): “o ar
aberto invade e retorce o digital” (Ibid., p. 50).
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2.3. Determinismo tecnológico
Os dualismos mencionados e a reduzida consideração em relação ao corpo e à
natureza se relacionam a um aspecto bastante criticado das teorias de McLuhan, o
determinismo tecnológico, que também não é apenas dele, pois está presente nas teorias da
globalização e das novas tecnologias da comunicação. De modo geral, a leitura de McLuhan
sob esse aspecto trata das proposições a respeito do condicionamento dos meios em relação
aos modos de percepção, de cognição e de comunicação das pessoas e/ou culturas. Os críticos
de McLuhan, segundo Vinicius Pereira (2011, p. 181-191), julgam que o canadense “pensaria
a evolução das culturas como decorrentes de uma afetação direta dos modelos de tecnologias
que emergem, fazendo com que sua compreensão ficasse reduzida a uma lógica causal, linear
e sequencial, na qual a tecnologia exclusivamente determinasse o humano”, evitando-se
outras variantes sociais, políticas, históricas e econômicas em análises sobre as mídias (Ibid.,
p. 182). Com relação à maior parte da obra de McLuhan, incluindo Global Village, aqui
citado, é bastante plausível essa crítica à McLuhan. Pereira, no entanto, se contrapõe às
críticas com base em textos de McLuhan, que informa terem sido publicados apenas após a
morte do escritor e que, portanto, seriam desconhecidos de seus críticos. Ele também afirma
que McLuhan não desconsiderava as outras variantes, mas apenas “reivindicava atenção para
uma dinâmica que nunca fora tratada com a atenção devida, a saber, a possibilidade de
agentes técnicos, paralelos aos agentes sociais, afetarem também por vias muito específicas,
materiais, os modos de ser humano” (Ibid., p. 188). Na visão dele, o canadense fora muito
enfático nesse ponto ao longo da maior parte de sua atuação como pensador, dando a
impressão de que desconsiderava quaisquer outras variantes determinantes nos processos
sociais, e que “talvez isso se devesse aos exageros que todo pensador original tem,
necessariamente, que cometer para marcar o seu campo de ação, bem como a singularidade
daquilo que reivindica e apresenta como reflexão” (Ibid.), o que se relaciona ao que fora
apontado acima como recursos retóricos.
Dentre os críticos de McLuhan a esse respeito, um dos mais célebres e ferrenhos foi
Raymond Williams. No conceito de determinação de Williams (1979, p. 87-92), fica claro
que, de fato, as tecnologias têm força de determinação enquanto exercem pressões e as
favorecem; estabelecem limites; influenciam comportamentos e modos de ser. Mas essa
determinação não corresponde a um determinismo no qual se possa definir tudo exata e
linearmente como imaginado e planejado. A determinação é um processo social real, mas
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nunca como um conjunto de causas plenamente controláveis e previsíveis (Williams, 1974, p.
130, apud PEREIRA, 2011, p. 183). Williams defende que “McLuhan isolou por completo
uma ideia de humano e de meio [de comunicação] abstraídos de um contexto histórico-social,
como se a mídia pudesse operar e produzir seus efeitos nesse humano idealizado, de forma
exclusiva” (PEREIRA, Op. cit., p. 183-184).
Williams reivindica que toda forma de determinação histórica seja tomada como um
processo de alta complexidade, no qual cada variável partícipe contribui para o
esclarecimento, mas nunca deve ganhar o status cristalizado de hegemônica, uma vez que as
dinâmicas da própria história são capazes de reverter por completo a suposta predominância
de variáveis (Ibid., p. 184). Ele critica a teoria da cultura que a estuda com categorias estáticas
universalistas, indiferentes aos diversos contextos e dimensões históricas, que “libera os
leitores e críticos de qualquer obrigação de uma análise crítica das conexões sociais ou fatos
históricos” (WILLIAMS, 2011, p. 202). A cultura, diversamente disso, está enraizada em uma
trama socio-político-ideológica, mas, ao mesmo tempo, a transforma. Segundo Stuart Hall,
Williams, em lugar do determinismo, oferece “um interacionismo radical: a interação mútua
de todas as práticas contornando o problema da determinação” (HALL, 2011, p. 129). As
teorias que decretam o fim da história, da geografia, das distâncias e das diferenças, como a
do norte-americano Francis Fukuyama (autor de O fim da história, 1992), têm como pano de
fundo o determinismo tecnológico, segundo o qual o futuro da sociedade está exclusivamente
traçado pela técnica, que varreria as condições de existência da sociedade, das economias
nacionais e, por conseguinte, da geografia, da democracia e da política (VERGOUPOLOS,
2005, p. 188). O conjunto da complexidade do mundo, de suas interações culturais e variantes
múltiplas incontroláveis e imprevisíveis é chamado por Édouard Glissant de “caos-mundo”,
ao qual é aplicável a compreensão de “determinismo errático”, uma das noções básicas das
ciências do caos na física. Os sistemas deterministas com apenas dois graus de liberdade, ou
seja, duas variantes, nunca se tornam erráticos; têm fixidez, “mecanicidade” e regularidade de
funcionamento. Mas a ciência descobriu que existe uma infinidade de sistemas dinâmicos que
se tornam erráticos, seu funcionamento flutua, sem que saibamos por quê. Por exemplo, ele
cita a imprevisibilidade do movimento das folhas secas que caem sob a ação do vento.
Quando os sistemas contêm mais de duas variantes, quando estas se multiplicam e, sobretudo,
quando se inclui a variável tempo, a imprevisibilidade se confirma. E na cultura isso é assim;
os elementos culturais heterogêneos colocados em misturas e interações produzem resultados
imprevisíveis e sempre alteráveis. Por muito tempo, a maior ambição no pensamento do
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sistema no Ocidente tem sido a previsão, mas na cultura isso não é possível. A visibilidade
das interações de diferenças no mundo atual demonstra isso; ao invés de produzir
homogeneidade como se previu, está produzindo diversidades inesperadas. Mesmo os países
considerados “potências” e seus sistemas econômicos fortes são frágeis dentro dessa
imprevisibilidade. “Grandes potências podem desaparecer como tal, enquanto que nações −
no sentido cultural do termo – persistem” (GLISSANT, 2005, p. 26, 30-31, 100, 124, 155).
Segundo Vinicius Pereira, nos últimos anos de sua vida McLuhan “parece” ter se
aproximado da perspectiva da complexidade e “talvez as críticas de Williams a ele pudessem
ter sido mais brandas se ele tivesse conhecido textos de McLuhan que só foram
disponibilizados publicamente depois que ambos já haviam falecido” (2011, p. 184). Nesses
textos, como informa Andrade, o conceito de “meio” de McLuhan “evoluiu ainda mais, se
alargando a ponto de ganhar complexidade tal que já não mais caberia dentro de um
entendimento puramente tecnológico, material e a-histórico” (Ibid.). Segundo seu livro
póstumo Laws of media, qualquer artefato humano, seja material ou imaterial, poderia ser
considerado como meio (Ibid., p. 185), o que, afirma Pereira, aproxima a concepção de meio
mcluhaniana de um caráter nitidamente social (Ibid., p. 186). Desse livro de McLuhan, ele
também destaca o conceito de “fundo” (ground) abordado pelo autor, o que, em relação a
qualquer tecnologia ou artefato, seria “tanto a situação que o causa quanto todo o ambiente
(meio) de serviços e desserviços que ele põe em jogo”. Esses efeitos colaterais ambientais se
imporiam, por bem ou por mal, como uma nova forma de cultura (Ibid., p. 187).
Os processos chamados de globalização; a difusão de novas tecnologias cada vez mais
avançadas; e os processos de modernização, desenvolvem-se pelo mundo nessa condição de
múltiplas variantes e alta complexidade. As tecnologias e as forças globalizantes, ao
encontrarem outras formas de vida e serem apropriadas por elas, constituem diversidades
emergentes que se somam a aspectos residuais11 das culturas tradicionais. Tanto podem
reavivar-se formas

locais,

tribais,

nacionais

ou regionais

como podem

ocorrer

desenvolvimentos inesperados, formas de capitalismo diferenciadas e outras racionalidades e
fragmentações. Dados concretos atuais apresentados ao longo da tese mostram isso de
maneira clara. A afirmação de que “o mundo é plano” não se confirma. A compreensão da
comunicação e de suas tecnologias como homogeneizadoras do mundo, peculiar aos discursos

11

Os conceitos de “residual e emergente” foram desenvolvidos por Raymond Williams (cf. WILLIAMS, 2011b,
p. 51-59).
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globalistas, não levou em consideração essa complexidade, as resistências, apropriações
diferenciadas e trocas diversas.

2.4. Outros pontos importantes da concepção de aldeia global que não se confirmaram
Além dos já citados, diversos outros pontos importantes do pensamento de McLuhan
sobre a “aldeia global” diferem profundamente da realidade atual. Por exemplo, McLuhan
previa que, com o desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação e a intensificação
de seu uso, tanto nas cidades, em relação aos bairros (1989, p.87), como no mundo, em
relação aos países (Ibid., p. 118), “os centros estariam em todos os lugares e as margens em
nenhum lugar”. É ocioso argumentar que isso não aconteceu e que a realidade, infelizmente,
está caminhando em outra direção. Continua havendo centros e periferias e, na verdade, as
novas tecnologias têm aumentado o fosso de desigualdade no mundo (VERGOPOULOS,
2005, p. 144; TRIVINHO, 2007; IANNI, 1997, p 156).
McLuhan também previa que os nacionalismos deixariam de existir (1989, p. 118),
mas eles continuam fortes e com tendência a aumentar, como se percebe em 44 matérias do
corpus desta pesquisa, e também em diversos autores (como GHEMAWAT, 2012, p. 214;
VERGOPOLOS, 2005; BELLO, 2003; CASTELLS, 1999, dentre outros). Ele previa também
uma “densa sinfonia eletrônica” entre as nações. Estas, “se ainda existirem como entidades
separadas, poderiam,

em uma arrebatadora e espontânea sinestesia, tornarem-se

dolorosamente conscientes dos triunfos e feridas umas das outras” (McLUHAN, 1989, p. 95).
Segundo ele, o novo homem tecnológico correria para a totalidade e a inclusividade (Ibid.,
p.95); “referendos eletrônicos de massa espontâneos cruzarão todos os continentes”;
“governos regionais cairão, assim como as implicações políticas ligadas a territórios, o que
criará um governo mundial”; a guerra das propagandas via satélite na disputa por corações e
mentes, ou “a guerra de ícones” substituiria a guerra com bombas. As aldeias locais (lugarejos
do interior), mais ou menos, têm algumas dessas características, mas quanto ao globo, se está
muito longe dessa visão utópica e otimista de McLuhan. Geralmente, quem afirma que a
“aldeia global” de McLuhan já chegou ignora todo esse conteúdo de seu pensamento por trás
da metáfora. Estamos a uma distância enorme de ter uma sinergia mundial, sem nações, sem
implicações políticas territoriais, onde todos estejam ligados a todos, sentindo as feridas e
alegrias dos outros, sem guerras. As tecnologias atuais da comunicação não permitiram o fim
dos conflitos, mas acentuaram rivalidades, espionagens, hostilidades, guerras de informação e
cibernéticas. A principal dessas tecnologias, a internet, foi criada para uso em guerras; assim,
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também no mundo de hoje, mesmo com potentes conexões tecnológicas, ao invés de “todos
ligados com todos”, cada um liga-se com um círculo de contatos que tem muito a ver com
seus outros vínculos, como geográficos, língua, cultura, interesses, além de que reina muita
indiferença com relação ao destino dos “outros”.
Com a perspectiva desse “envolvimento de todos com todos”, McLuhan previa
também o fim de milhares de anos de fragmentação dos seres humanos, numa era de
comunicação em que “todos os indivíduos, seus desejos e satisfações, estão copresentes”
(1989, p. 94). Os circuitos elétricos teriam reconstituído o diálogo em uma escala global,
acabando com o paroquialismo psíquico, social, econômico, político, com os velhos
agrupamentos cívicos, estatais e nacionais que estariam se tornando “impraticáveis”
(McLuhan e Fiore, apud PEREIRA, 2001, p. 151). Os muros todos cairiam (McLuhan, apud
PEREIRA, 2011, p. 153). As variantes da humanidade, de sua história e cultura fugiram da
previsão também quanto a tudo isso. Como é explorado por diversos autores, as
fragmentações não só continuam, como também aumentam, e os individualismos aumentaram
exponencialmente (cf. p. ex.: Harvey, in: MORAES [Org.], 2009, p. 363; LIPOVETSKY,
2005). Embora tenha havido um aumento na consciência de planeta, de cultura cosmopolita e
uma tendência de abertura e superação das divisões nacionais, os agrupamentos cívicos e
nacionais e os separatismos continuam existindo em todos os lugares do mundo, tendendo a
se reforçar, como reação às imposições de abertura. Mesmo em países consolidados há muito
tempo, ganharam forças movimentos separatistas, como é o caso da Espanha com a Catalúnia
e o País Basco, e da Escócia em relação ao Reino Unido, por exemplo. Por todo o mundo as
pessoas prezam seus países e na quase totalidade não abrem mão de sua nacionalidade, dos
valores e cultura ligados a ela. Em geral, os países que mais propalaram o discurso do fim das
fronteiras e nacionalidades são os que mais defendem as próprias. Caiu o muro de Berlim,
mas levantaram-se outros de grande significado, como o existente entre os EUA e a América
Latina; entre Índia e Bangladesh; Israel e Palestina; barreiras para dificultar a entrada de
imigrantes na Europa; muros ou outras formas de barreiras e separações entre classes sociais
no interior mesmo dos países e cidades12. David Harvey defende que não existem apenas os
12

Canclini (2010, p. 153-154, 163) chama a atenção para as cidades compartimentadas em constelações de
guetos e compartimentos ordenados para manter-se entre “os nossos”, evitar forasteiros, para ocultar-se, de
forma que as pessoas não vejam os outros e não sejam vistas; guetos miseráveis ou de luxo; entrincheiramento
em condomínios fechados e monitorados por sistemas deslocalizados de vigilância, reciprocamente segregados
que, quando se conectam a circuitos nacionais de integração política, econômica e cultural, fazem-no de maneira
isolada, cada um por si; fragmentação do uso do solo e das interações. Um modelo que, segundo ele, é mais
característico dos EUA, mas que está se fazendo presente em diversos outros lugares do mundo, como Paris,
Buenos Aires, São Paulo, Berlim, e que cresce com o medo e a hostilidade aos imigrantes, e a “obsessão
paranoica pela ordem”.
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excessos e a competição dos interesses, das ambições, dos poderes, das explorações, que de
resto favorecem o estado atual do mundo; não apenas as fúrias fanáticas que exacerbam os
entrechoques culturais. Há também o fato de que tanto os individualismos ocidentais quanto
os comunitarismos por toda parte se amplificam conjuntamente em todo o planeta e
favorecem o mal primordial da incompreensão humana. Ao mesmo tempo, os fechamentos
comunitários, em todas as civilizações, favorecem as incompreensões de povo a povo, de
nação a nação, de religião a religião. O humanismo das sociedades ocidentais favorece a
compreensão, mas é inibido assim que surgem antagonismos com outras sociedades. Daí
surge a exasperação de conflitos que coincidem com as forças internacionalizantes (Harvey,
in: MORAES [Org.], 2009, p. 363-364). Quando o outro é ameaça, quando tudo é aberto,
cada um fecha-se nas próprias certezas e seguranças. Ampliam-se, assim, os isolamentos
causados pela globalização: o isolamento dos excluídos dos mercados e dos que não têm
acesso às tecnologias da comunicação e, o mais curioso, o isolamento dos que têm muito
acesso a tudo isso, mas se fecham aos outros.
Paradoxalmente, um dos países mais insulares no mundo de hoje, conforme dados e
argumentos eloquentes do norte-americano Jan Pieterse, são os EUA, país de alta tecnologia,
com população com elevada taxa de conexão, sede das principais empresas de novas
tecnologias da comunicação e centro dos processos globalistas. Em seu livro O fim do império
americano? – os Estados Unidos depois da crise, um dos temas principais é a “bolha
americana” (PIETERSE, 2009, p. 21-62), que consiste no isolamento do país no que tange à
economia, à compreensão de mundo, à geografia, aos mitos nacionais, às “narrativas de
identidade”, às perspectivas, à mídia, à postura em relação aos outros países, povos e culturas;
à maneira de se autocompreender; ao “nacionalismo exacerbado”.
Pieterse afirma que isso dificulta relações criativas internacionais e isola o país de
transformações das quais deveria estar participando. Um dos argumentos mais eloquentes é o
fato de seus alunos estadunidenses de graduação, embora tenham “mente aberta”, ao mesmo
tempo, segundo ele, “são ignorantes sobre o mundo fora dos Estados Unidos”. Querem
expressar suas opiniões e valores, mas por terem “noções pífias da história e geografia de
outros países, seus valores e opiniões não passam de generalidades abstratas, com pouca
correspondência na realidade” (PIETERSE, 2009, p. 61). O autor não se atém apenas aos
estudantes norte-americanos quanto à ignorância do mundo. Ele cita também seus alunos
alemães, que dominam teorias complexas, como as de Hegel, mas tendem a ser ignorantes em
termos de conhecimento empírico do mundo fora da Europa. Por outro lado, ele conta que,
quando teve experiência de lecionar a alunos do Sul geopolítico, seja na Tailândia, África do
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Sul, Brasil ou em programas internacionais, os alunos demonstravam-se “intensamente
políticos em seus conhecimentos e conscientes das tendências políticas e econômicas
internacionais”. Ele conclui que o Sul estuda o Norte, mas o contrário não se aplica. Para o
Sul, segundo ele, trata-se de conhecimento de sobrevivência, ao contrário do Norte. O clima
cultural do “próspero hemisfério Norte é essencialmente conservador e as culturas podem se
permitir seguir suas próprias inclinações” (Ibid., p. 61). Também outro norte-americano,
Benjamin Barber, chama a atenção para a insularidade dos norte-americanos, que, na visão
dele, compõem o “mais provinciano” e “menos cosmopolita” império que já existiu. Segundo
ele, entre os países democráticos, é aquele em que a legislatura tem mais membros sem
passaporte. Prevalece também, em sua opinião, uma imagem monocultural do país e uma
“aversão” ao estudo de línguas estrangeiras por parte dos norte-americanos. Os estrategistas
militares costumam queixar-se de que os EUA não falam as línguas de seus inimigos, mas,
nas universidades norte-americanas, mesmo as línguas dos amigos deixam de ser ensinadas e
muitos programas de Ph.D. põem de lado a exigência de língua estrangeira, cedendo seu
espaço a cursos de estatísticas e métodos (BARBER, 2003, p. 26).
Ao lado do fim da fragmentação, McLuhan também, contraditoriamente, antevia a
maior distribuição horizontal, fragmentada e diversificada das mídias, saindo das mãos dos
anglo-saxões para uma maior distribuição pelas diversidades étnicas, tornando-se uma forma
“de contracorrente, embotando os efeitos desruptivos da diversidade étnica” (1989, p. 88). Ele
afirma que as mídias tenderiam para a diversidade e a fragmentação de modo jamais visto
(Ibid., p. 128), e que as resistências seriam facilitadas, pois
nas duas vias, de modo interativo, os usuários de bases de dados individuais podem
utilizar o meio para resistir ao caráter propagandístico da programação nacional, uma vez
que emana de apenas duas ou três fontes. Em qualquer caso, os registros mantidos por
proprietários de sistemas a cabo irão sem dúvida ser usados para construir perfis dos
hábitos de consumidores e de suas opiniões, o que, por sua vez, será vendido para o
mercado à procura de compradores (Ibid., p. 88).

Quanto a ambos os pontos, McLuhan acertou, as tendências se verificam atualmente
de maneira intensa, tanto nas possibilidades de resistência cultural, com uso dos próprios
meios, sobretudo a internet, ou por sua maior segmentação e fragmentação por preferências,
regiões, etnias13 e pela criação de perfis de consumidores e de opiniões, com registros de seus
hábitos, compondo segmentações para uso pelo mercado. Este tende a apropriar-se das

13

O que será abordado no quarto capítulo.
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diferenças de perfis para melhor conviver e lucrar a partir delas 14. Entretanto, embora
McLuhan acerte nessas duas perspectivas, elas são contraditórias em relação às suas teses e às
teses em geral da globalização, com as previsões de homogeneização, de fim de “identidades”
e nações. Por isso, entre os críticos de McLuhan, há os que afirmam que ele “ignora as
contradições de sua teoria” (JONES, N., 06.04.2014).
No mundo atual, poucas ideias têm conseguido tanta adesão, próxima da unanimidade,
como a do apreço à diversidade (Antonio Maia, in: VIEIRA [Org.], 2009, p. 89). É
significativo que há uma resiliência surpreendente das diferenças culturais. A análise dos
dados de um estudo a respeito, que abrange 65 países e 75% da população mundial, a World
Values Survey, “descobriu que, apesar da modernização ter causado mudanças culturais
enormes, os valores fundamentais continuam intactos” (GHEMAWAT, 2012, p. 223). Os
pesquisadores observam que “um histórico de tradições ortodoxas ou islâmicas ou
confucionistas dá origem a zonas culturais com sistemas de valores característicos que
persistem mesmo quando levamos em conta os efeitos do desenvolvimento econômico”.
Muitas diferenciações estão, inclusive, sendo reforçadas como reação ao globalismo, como
apontam diversos autores, dentre os quais Manuel Castells e Benjamin Barber. Castells, em
sua trilogia sobre a comunicação em redes, publicou a obra O poder da identidade (1999), em
que aborda a força das “identidades” ante as forças que querem homogeneizar o mundo. Ele
ressalta o surgimento de uma onda poderosa de reações coletivas que desafiam a globalização
em favor da singularidade cultural. De maneira predominante ele trata essas reações como
formas de “fundamentalismo” religioso ou cultural, levando menos em consideração os
fundamentalismos de mercado e de tecnologias que existem em torno da ideia de globalização
e das políticas neoliberais. Benjamin Barber trata as resistências à globalização também como
fundamentalismos, destacando os muçulmanos, o que aparece até mesmo no título de seu
livro Jihad x McMundo (2003). Entretanto, interpretar resistências, apropriações diferentes
das informações e produtos midiáticos e diferenças culturais como “fanatismo” é uma
maneira simplista de analisá-los, desconsiderando a complexidade da comunicação e a
complexidade da cultura e dos processos sociais. Segundo Dominique Wolton, embora a
comunidade internacional condene o fato de populações reivindicarem ou ressaltarem
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O McDonald’s, por exemplo, que, em geral, as pessoas estão acostumadas a pensar que serve coisas iguais no
mundo inteiro, tem uma variedade enorme de itens locais em seu menu; serve hambúrgueres vegetarianos na
Índia, e hambúrgueres picantes no México, McArabia na Arábia Saudita, McShawarma em Israel e muitos
outros diferentes, com ingredientes locais, conforme lista apresentada por Ghemawat (2012, p. 224-227).
Basicamente, a rede de fast-foods só tem em comum no cardápio em todo o mundo o suco de laranja e a batata
frita, o que tem sido tema de pesquisas acadêmicas.
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“identidades” culturais ou nacionais, ela deve compreender que não se trata de volta ao
passado, radicalismo ou fundamentalismo, “mas a contrapartida da globalização e de suas
desordens”; “nada surpreendente que, no início do século XXI, os povos e as comunidades
recusem-se a ser tratados como ‘gado’” (WOLTON, 2006, p. 155). Também Dênis Moraes
fala de um mosaico de resistências em gestação na complexidade atual, as quais fazem longo
e tortuoso caminho de reversão das dominações ideológico-culturais e hegemonias
constituídas (MORAES [Org.], 2009, p. 10).
Amálio Pinheiro (2013), que estuda a comunicação na perspectiva da mestiçagem 15,
critica a forma de estudo das culturas sob a ótica do binarismo identidade versus oposição. A
partir do contexto cultural latino-americano, ressalta a capacidade de mesclas culturais, e
formas de resistência como incorporações “antropofágicas”, de constituição de “mosaicos”
culturais que vão incorporando aspectos diferentes sem perder a singularidade. Esse encontro
de povos, de corpos, culturas e mestiçagem é comunicação em nível bem mais profundo que o
acúmulo de dados em arquivos digitais e telas.
Além das diferenças existentes, outras novas continuam surgindo, pois a realidade da
cultura é dinâmica. Algumas vão desaparecer e outras vão evoluir, ao invés de se dissolver.
Por exemplo, China e Índia, de tão próximas geograficamente que são, ainda não terminaram
de resolver suas disputas territoriais, mas a culinária de ambas não poderia ser mais diferente,
especialmente quanto a animais e partes de animais que devem ou não ser consumidas
(GHEMAWAT, 2012, p. 223), afora outras inúmeras micro e macro diferenças culturais.
Estas não são eliminadas pelo consumo. Imaginar a uniformidade da cultura a partir de alguns
artefatos que as pessoas possam usar ou adquirir, ou a partir de alguns de seus aspectos, como
vestuário, esporte e lazer, é olhar apenas algumas evidências externas; a cultura é bem mais
que isso (WILLIAMS, 2011, p. 347-349; WOLTON, 2006, p. 187). A uniformidade crescente
de arranha-céus nas cidades em todo o mundo mascara o crescimento das escolhas dentro
delas; às quais até a mais internacional das empresas deve ajustar-se (THE ECONOMIST,
20.04.2011). Se, por um lado, as pessoas são capazes de vestir calças, calçados, camisas
semelhantes, de usar os mesmos aparelhos eletrônicos, relógios, perfumes etc., chegando a
repetir gestos, atitudes e reações mundo afora, há a necessidade humana de reafirmar o
singular (cf. Dreifuss, in: MORAES [Org.], 2009, p. 125) e percebe-se uma mudança de
15

Mestiço, nessa concepção, não remete simplesmente à cor da pele e etnias, mas também à natureza e aos
processos culturais de “antropofagia” em relação ao que vem de fora, constituindo mosaicos, labirintos,
confluências culturais diferenciantes, outros modos de organização do pensamento (PINHEIRO, 2013, p. 94),
que fazem combinatórias de elementos das etnias diversas sem se tornarem afetações internacionalizantes (Ibid.,
p. 97).
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perspectiva atualmente em boa parte da população mundial, a qual é indicada por Alain
Touraine:
Há uma profunda mudança de perspectiva: julgava-se que o mundo moderno estava
unificado, enquanto a sociedade estava fragmentada. Hoje, ao contrário, a modernização
parece levar-nos do homogêneo para o heterogêneo no pensamento e no culto, na vida
familiar e sexual, na alimentação e no vestir-se (Touraine, apud MARTÍN-BARBERO,
in: MORAES [Org.], 2009, p. 57).

Mesmo os chamados “bens culturais” (cinema, audiovisual, música, imprensa,
revistas) que compõem a indústria cultural, além de estarem se segmentando (como se
abordará no quarto capítulo), não se confundem com a cultura no seu todo, como “modo de
vida” 16. As visões midiático-reducionistas de cultura desconsideram e descartam tudo o que
não entra na zona de captação dessas mídias e que constituem a “substância” das culturas do
mundo. Segundo Jean-Pierre Warnier (2003, p. 165), colocam, assim, mentalmente fora do
jogo, “nove décimos da humanidade cuja vida, do nascimento até a morte, tem referências
diferentes”. Martín-Barbero fala da necessidade de superar o “midiacentrismo”, já que a mídia
é componente de outros sistemas de maior envergadura, como o econômico, o cultural e o
político (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 294). Também, segundo ele, a expansão
internacional do mercado, que é a força mais propalada da chamada globalização (In:
GARRETÓN, 2002, p. 296-315), não sedimenta tradições; “tudo o que produz desmancha-se
no ar”, dada sua tendência para a obsolescência generalizada não só das coisas, mas das
formas e instituições, e não cria vínculos societais entre sujeitos, pois estes se constituem em
processos de comunicação de sentido e o mercado opera anonimamente mediante lógicas de
valor puramente formais, funcionais, associações e promessas evanescentes, visando
rentabilidades, e não solidariedades e consideração das diferenças. Mais que dirimir conflitos,
o mercado os encobre, fazendo mistura de culturas que são apresentadas nos circuitos
mercantis como reconciliação, mas faz apenas uma aparência semelhante ao que em música
se aplica como equalização, rebaixando as variações tímbricas e especificidades de estilos
melódicos. Ou seja, formas culturais diferentes ou distantes recebem “tratamento” para serem
comensuráveis e para favorecer o consumo em larga escala (CANCLINI, 2010, p. 185).
Para desmitificar a “crença errônea de que todos os consumidores querem a mesma
coisa” em todo o mundo, Ghemawat apresenta o exemplo dos eletrodomésticos, produtos que,
à primeira vista, todos talvez achem que são iguais em qualquer lugar, mas, na verdade, as

16

O conceito de cultura como modo de vida encontra-se em Williams, 2011.
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empresas precisam oferecer milhares de variedades. No caso da Electrolux, elas chegaram a
15.000 em determinado momento. Não se trata simplesmente de diferenças como cor,
materiais, tamanho, eficiência energética, ruídos que emitem, aspectos ecológicos, layout
básico, controles e assim por diante, ou de diferenças internacionais relativas a tomadas,
voltagens, clima, temperatura, luz solar, níveis de renda, tarifas de importação. Quase todas
essas são categorias óbvias, mas outras merecem mais atenção, a começar pela diferença de
culinárias nacionais e o impacto que elas impõem a diversas categorias de eletrodomésticos.
Por exemplo, os compradores alemães de geladeiras querem mais espaço para carne que os
norte-americanos; os italianos preferem compartimentos especiais para legumes e verduras; as
famílias indianas, com um misto de vegetarianos e não vegetarianos, precisam de vedação
interna para impedir que os odores dos alimentos se misturem. Na Inglaterra, por causa dos
perus de Natal, os fornos precisam ser maiores que na Alemanha, onde as famílias assam
gansos. Os alemães, por sua vez, não precisam de fornos autolimpantes, pois cozinham em
temperaturas menores que os franceses, e as residências indianas, em geral, não precisam de
fornos (cf. GHEMAWAT, 2012, p. 101-102).
No que tange à comunicação, é uma visão caricatural da mesma a sua concepção como
sendo a somatória de estratégias de marketing, geridas por pequenas elites, que passam por
cima e achatam a interculturalidade e aparentemente saem vitoriosas, insolentes, arrogantes.
Segundo Dominique Wolton, essa caricatura de comunicação esbarra, por vezes, a alto custo,
nas diferenças culturais, resistências identificatórias, pluralismo de ideologias e crenças e se
vê desestabilizada pela própria abertura da sociedade e pela necessidade de gerir cada vez
mais realidades contraditórias (2006, p. 120-122, 136, 150). Além dos processos
identificatórios ligados a regiões, nações e culturas, vão se somando outros que a mídia deve
gerir, como novos comunitarismos, grupos, preferências, “tribos”. Para ele, as estratégias e
essa concepção de comunicação, aparentemente fortes, são na realidade frágeis, porque
focadas apenas no tecnicismo, na transmissão de informações, e não propriamente na
comunicação como troca. Os processos identificatórios diferentes, considerados obstáculos à
comunicação, são, na verdade, a condição de abertura, de trocas, de comunicação realmente.
Na concepção de Wolton, quanto mais troca houver, mais diferenças haverá; quanto mais
informação circulando houver, mais se precisa de bases de conhecimentos, de localização, de
“raízes”, de tudo o que está ligado à geografia física e humana para interpretá-las (2006, p.
137, 140). Não é o mundo moderno que proporciona para si espetáculos de culturas
consideradas “exóticas” ou que presta favor em manter em mente as diferenças culturais; são
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estas que lhe prestam favor ao relativizar a racionalidade tecnicista e economicista
(WOLTON, 2006, p. 136-139). Se a comunicação é vista como anulação das diferenças, é
questionável se ela de fato é comunicação e, caso seja alcançada a total padronização do
mundo, culturas e pessoas, se haverá necessidade e interesse de estabelecer comunicação.
Segundo Amálio Pinheiro, a mescla de linguagens e traduções interculturais de que se
fala atualmente como “contemporâneo” é fruto do que se concebe como globalização é algo já
bastante velho para a América Latina:
Afirmar, entre nós, que agora todas as informações podem estar em todos os lugares ao
mesmo tempo, é bastante velho: aqui os tempos históricos sempre se hibridizaram e o
artifício das citações múltiplas é práxis sanguínea, desde poetas da Colônia como
Gregório de Matos. Basta consultar, entre tantos outros, no Aurélio, por exemplo, um
verbete como tango: “Canto e dança sul-americana, originada nos subúrbios de Buenos
Aires, em fins do século XIX, criada sob a influência da habanera, da milonga e de certas
melodias europeias populares, e que adquiriu configuração especial por efeito de seus
contatos com o candombe (2013, p. 96-97).

Na América Latina, realizaram-se de partida tramas relacionais que superam os
binarismos centro e periferia, alto e baixo, erudito e popular; o que não foi algo que teria sido
aprendido com a “modernidade”. A mestiçagem é uma terceira via entre a fusão
homogeneizadora e a fragmentação diferencialista; não é coesão e osmose, mas confrontação
e diálogo (cf. LAPLATINE; NOUSS, s/d, p. 8-9). Também é superficial supor que somente
agora se realizam trocas e elaboração de tramas internacionais. Estas se tornaram mais
evidentes e se aceleraram, mas vêm de muito longe. O antropólogo Ralph Linton escreveu um
texto significativo, em uma época de grande desenvolvimento material dos Estados Unidos,
para contrapor o sentimento então existente entre os norte-americanos de que esse progresso
era resultado de um esforço autóctone apenas. A lista de elementos é enorme, segue apenas
uma parte:
O cidadão norte-americano desperta num leito construído segundo padrão originário do
Oriente Próximo, mas modificado na Europa Setentrional, antes de ser transmitido à
América. Sai debaixo de cobertas feitas de algodão, cuja planta se tornou doméstica na
Índia; ou de linho ou de lã de carneiro, um e outro domesticados no Oriente Próximo; ou
de seda, cujo emprego foi descoberto na China. Todos esses materiais foram fiados e
tecidos por processos inventados no Oriente Próximo. Ao levantar da cama, faz uso dos
“mocassins”, que foram inventados pelos índios das florestas do Leste dos Estados
Unidos, e entra no quarto de banho, cujos aparelhos são uma mistura de invenções
europeias e norte-americanas, umas e outras recentes. Tira o pijama, que é vestiário
inventado na Índia e lava-se com sabão que foi inventado pelos antigos gauleses, faz a
barba, que é um rito masoquístico que parece provir dos sumerianos ou do antigo Egito
[...] (O homem: uma introdução à antropologia, 1959, apud LARAIA, 1986, p. 105-107).

72

Ao longo de toda a história, a circulação de pessoas, de animais, de plantas, de
técnicas, de religiões, de símbolos “é de tal modo intensa que, a longo prazo, se torna difícil
separar ‘elementos’ ou as ‘influências’ em estado puro”, definir o que é adoção do exterior, o
que é adaptação ou invenção própria (LAPLATINE; NOUSS, s/d, p. 20).
Outra previsão feita por McLuhan e negada pelo processo de variantes incontroláveis
da história e do mundo foi a de que “em algum momento por volta do fim do século [XX] o
terceiro mundo iria implodir por diferentes razões, pelo crescimento elevado da população
para muito pouca comida” (1989, p. 100). Uma parte do “terceiro mundo” já vivia nessa
situação e assim continua, mas, embora tenha aumentado o fosso de desigualdade entre os
países, o que a história está mostrando de modo mais inusitado, é que uma considerável parte
do primeiro mundo, dos países ricos, está implodindo, com gente passando fome, com parte
grande da população abaixo da linha da pobreza, enquanto partes do então terceiro mundo
estão emergindo como potências econômicas. Além disso, essa previsão de implosão do
terceiro mundo é algo que entra em contradição com as previsões de aldeia global, como
“sinfonia eletrônica”; “sinestesia mundial”; “governo mundial”; “todos relacionados com
todos”, fazendo suas “as alegrias e dores” dos outros. Uma aldeia global, nesse contexto,
então, desconsideraria essa parte “implodida”, o que remete a outro ponto muito criticado e
questionado em relação às teorias da globalização, o que tange a suposta “ampla e irrestrita”
conexão tecnológica entre as populações de todo o mundo. Essa conexão total continua sendo
de uma parcela apenas da população. O mapa abaixo (Figura 1) mostra a desproporção do
número de usuários de internet entre os países e continentes.
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Figura 1 − Mapa de usuários de internet no mundo em 2012.

Fonte: International Telecommunications Union (Genebra), junho de 2013.

Fica claro, a partir do mapa, que a maior parte do mundo não está conectada. A aldeia
tecnológica, que comumente afirma-se como já estabelecida, é composta de um terço da
população mundial apenas. Os dados divulgados pelo ITU (União Internacional de
Telecomunicação, na sigla em inglês) em novembro de 2014 mostram que, dos cerca de 6
bilhões de habitantes do mundo, mais de 4 bilhões não são usuários de internet. Dois terços (a
maioria em países “em desenvolvimento”) fica de fora. 78% do total de conexões pertencem a
países desenvolvidos e 32% aos países em desenvolvimento. Na África, continente com
menos usuários, apenas 19% acessam. A Europa tem a maior amplitude de conexão, com
75%, seguida das Américas, com 65%; Comunidade dos Estados Independentes (CEI, que
engloba 11 países da antiga União Soviética, inclusive a Rússia) com 56%; países árabes com
41%; Ásia e Pacífico com 32%. Os domínios de internet, em dados da ITU de 2013, são
80,5% de países desenvolvidos; 18,4% de países “em desenvolvimento” e 1,1% de
outros/desconhecidos. A África tem 0,9% dos domínios; a Ásia, 15%; Américas, 40,4%;
Europa,

40%;

Oceania,

2,6%

(ITU,

10.11.2014;

TELETIME,

05.05.2014).

Desproporcionalmente, os países menos conectados são aqueles em que se encontram as
maiores densidades populacionais. Mesmo com relação a meios de comunicação mais
tradicionais, a desproporção é grande entre os países. Por exemplo, os EUA têm 805
televisores por mil habitantes; a França, 589; a Argélia, 89, e as Filipinas, 49. A Suécia tem
681 telefones por mil habitantes; os EUA, 626, enquanto vários países não chegam a 10 linhas
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por mil habitantes. Metade da população mundial nunca falou ao telefone e um quarto não
sabe ler (Aníbal Ford, in: MORAES [Org.], 2009, p. 89; Martino, in: PRADO; SOVIK
[Orgs.], 2001, p. 74-75). Conforme Dominique Wolton, mesmo que fossem distribuídos
computadores e internet para os bilhões de pessoas que não os têm no mundo, isso não
bastaria para estabelecer comunicação entre elas, criar intercompreensão, pontos de vista
comuns (WOLTON, 2006, p. 17) e no entender desta pesquisa, para criar uma aldeia global.
Esse modelo está longe de criar um maior envolvimento social e tem o potencial de
criar uma divisão global entre os conectados e os desconectados. As maravilhas da ciência e
da tecnologia não necessariamente se traduzem em redução ou eliminação das desigualdades.
Pelo contrário, as disparidades que há quanto ao uso da informática entre os países tendem a
aumentar as enormes desigualdades já existentes (TRIVINHO, 2007). Como falar de
“globalização” com boa parte da população mundial esquecida, em condição de miséria, ou
numa economia de sobrevivência e escambo? Além disso, conforme Milton Santos, a
expansão das técnicas tem rugosidades, nunca é homogênea, nem nos países mais avançados
técnica e economicamente. Mesmo os países responsáveis pelos maiores avanços tecnológicos
jamais apresentaram um quadro de homogeneidade na sua implantação. A cada momento,
cada lugar recebe determinados vetores (sejam tecnológicos, culturais, econômicos, sociais) e
deixa de acolher muitos outros. É assim que se formam e se mantêm as suas diferenças
(SANTOS, M. 2006, p. 12, 26, 87, 133).
Outra característica apontada por McLuhan era o aumento da interdependência:
“quando um refém é pego em Beirute, uma inteira nação no outro lado do mundo é posta em
risco” (1989, p. X – introdução). De fato, aumentou a interdependência, sobretudo quanto à
economia, mas a interdependência é superestimada e a realidade do mundo não corresponde a
essas superestimações (KRUGMAN, 1999, p. 9). Também é relevante lembrar que relações
internacionais de interdependência existem há muito tempo:
A interdependência das economias nacionais não constitui novidade histórica nem
teórica, já que esse fenômeno foi assinalado pelos historiadores da economia desde o
século XVI. As evoluções no centro do sistema mundial sempre foram determinantes
sobre as flutuações da economia mundial, e vice-versa. As remessas de metais preciosos
para Lisboa introduziram a inflação no Velho Continente. A crise das perspectivas sobre
a tulipa holandesa provocou a queda das bolsas internacionais no século XVII. A
derrocada das ações das estradas de ferro norte-americanas foi a causa dos distúrbios
mundiais em meados do século XIX. Em 1890, o fracasso da firma britânica Baring, que
funcionava na Argentina, provocou quedas na City londrina, com graves repercussões em
escala mundial. Na crise de 1929, intervieram fatores de várias procedências: a
revalorização da libra esterlina, a crise do Banco da França, a concorrência entre a libra e
o dólar no nível das taxas de juros, a insuficiência consecutiva da liquidez internacional.
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Pode alguém ainda achar que as crises anteriores da história econômica não foram
suficientemente internacionais, decorrentes da interdependência e da interpenetração das
economias, das moedas, das tecnologias de cada época, e que não resultaram sempre de
uma causa local que suscitou efeitos de avalanche em escala mundial?
(VERGOPOULOS, 2005, p. 107).

Conclusão do capítulo
Na visão de Benjamin Symes (28.08.1996), as ideias de McLuhan foram muito
populares na contracultura dos anos 1960 e continuam populares hoje, em meio à revolução
da informática, porque abrangem um ideal que sempre esteve presente na humanidade.
Entretanto, uma “aldeia global”, no sentido de uma comunidade mundial integrada, está longe
de ser alcançada; não há certeza de que os humanos alcançarão um dia esse ideal. A
complexidade do mundo não é redutível a um modelo único, com padronização geral. Por trás
da tão citada metáfora da “aldeia global” existe muito conteúdo que não se confirma. Os
poderes universais de uniformização da “globalização” são mais postulados que fato (Sodré,
in: MORAES [Org.], 2009, p. 21, 23).
Não se trata de negar o aumento das possibilidades de comunicação, as fricções de
valores e culturas entre uns países e outros, de conhecimento de países e culturas diferentes,
da maior consciência de mundo. Todos esses aspectos não significam coesão, coabitação,
congruência, comunicação de fato e, menos ainda, estabelecimento de uma “aldeia”. Ainda
que o mundo pareça resumir-se ao triunfo da comunicação e das tecnologias da comunicação,
olhando mais profundamente, se percebe a fragilidade da comunicação como troca, como pôr
em comum e não simplesmente como transmissão e técnica. A comunicação não se resume a
um determinismo tecnológico que independa das outras variantes do mundo, da história, das
sociedades e culturas. Mesmo quem se considera relativamente “sofisticado”, com níveis
elevados de educação, cosmopolita, não possui o nível de abertura e de conexão e sinergia
com todo o mundo que supõe a ideia de “aldeia global” e muitos dos postulados em torno da
mesma. A tecnologia ajuda no conhecimento sobre pessoas e locais distantes, mas
compreendê-los de fato, ter essa “sinergia” da qual falava McLuhan e de que falam as teorias
da globalização não é tão simples assim. Esse aproximar-se do outro como “viver na própria
pele” deles ou mesmo ter um bom nível de comunicação, quase sempre exige exposição
mental direta e, se possível, física a eles. “Um mero carimbo no passaporte não conta: as
evidências indicam que passeios e viagens rápidas tendem a ter efeitos de curtíssima duração”
(GHEMAWAT, 2012, p. 317). Bem como, mesmo com as mais potentes tecnologias, nossos
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vínculos mais fortes, seja no uso delas, seja fora de seu uso, permanecem sendo com quem e o
que está mais próximo, diminuindo à medida que a distância aumenta.
É comum que se confunda conexão e transmissão de informação com integração,
convergência, mas não significam a mesma coisa. As transmissões e a técnica não anulam a
corpo, sua presença física em territórios diferentes, a diversidade social, cultural e a
complexidade do mundo. Se Benedict Anderson (1997) definiu as nações como
“comunidades imaginadas” porque até os membros da menor nação do mundo jamais
conhecerão a maioria dos seus compatriotas, não os verão nem sequer ouvirão falar deles 17, é
ainda mais pertinente conceber a “globalização” como imaginada (CANCLINI, 2010, p. 60,
73).

17

Manuel Castells argumenta que as nações não parecem “comunidades imaginadas”, pois são produzidas pelos
esforços de uma história partilhada e discutidas nas imagens das línguas comunais, cuja primeira palavra é
“nós”, a segunda é “nos” e a terceira “eles”, além dos outros aspectos partilhados que ele aponta e que foram
citados acima, quando se falou de processos identificatórios, da geografia à biologia, das instituições produtivas
às religiões (1999, p. 23, 70).
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3
VÍNCULOS GEOPOLÍTICOS DA COMUNICAÇÃO NÃO SE DISSOLVERAM

A despeito do muito que as teses sobre a globalização falaram quanto à abolição dos
vínculos geográficos da comunicação (Cf. introdução e primeiro capítulo), eles continuam
implicando e muito nos seus processos, seja nos meios ou nas mensagens; inclusive nos meios
de comunicação considerados mais “globais”, como a CNN e a Internet. No caso da CNN,
apesar de suas inovações, não deixa de ser uma “proposta etnocêntrica” (Aníbal Ford, in:
MORAES, 2009, p. 96; 189); o ponto de vista de todos os assuntos é de um único país, os
EUA, e, mais particularmente, do governo dos EUA, e os temas tratados são restritos,
focando-se, sobretudo, nas guerras que promovem, na economia, na política e no esporte
norte-americanos (Ibid.). Segundo Jan Pieterse, os noticiários da rede compõem parte do que
ele chama de “bolha americana”, dão a impressão de que apenas duas partes do mundo são
relevantes, os Estados Unidos e o Oriente Médio (2009, p. 38). Mesmo o cinema
hollywoodiano, com todo o seu alcance e sucesso internacional, está repleto de
particularismos, de direcionamentos nacionalistas estadunidenses e também desenvolve
múltiplas estratégias para se adaptar ou agradar a públicos específicos, segundo
particularidades e preferências “geoculturais” (MORAES; RAMONET; SERRANO, 2013, p.
34-36). Na Ásia, onde está um terço da humanidade e, especialmente na Índia e na China, os
filmes de Hollywood têm dificuldade imensa de entrar. Quanto à internet, não é porque se
possa ter acesso a sites ou pessoas de qualquer lugar do mundo que é global, pois nela
também se manifestam fortes tendências locais e localizantes1.
Os fluxos econômicos no mercado mundial não são recíprocos (SANTOS, M., 2000,
p. 41; BOXBERGER; KLIMENTA, s/d, p. 157; GHEMAWAT, p. 26, COSTA, André, 2002,
p. 54). Também não o são os fluxos culturais. Ambos têm centros de poder e de dinamismo
nos EUA, Europa2 e centros emergentes em partes da Ásia em desproporção a outros lugares
do mundo. Quanto aos bens culturais, por exemplo, a América Latina, com 9% da população
mundial, tem apenas 0,8% do movimento mundial de exportação dos mesmos; ao passo que a
Europa, com 7% da população mundial, possui 37,5% desse movimento. Na partilha dos
lucros da indústria cultural audiovisual, os EUA ficam com 55%; a Europa com 25%; a Ásia
1

Há diversos aspectos diferentes do previsto na evolução e no uso da internet quanto a esse aspecto, o que será
explicitado no próximo capítulo.
2
Embora a Europa esteja decaindo nas exportações de produtos culturais e midiáticos (MARTEL, 2012, p. 441443).
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com 15% e a América Latina com 5% (CANCLINI, 2010, p. 22, 49, 147). Com relação à
tradução de livros, nos EUA, do total publicado anualmente, apenas 2,8% são traduções,
enquanto que a Grã-Bretanha limita-se a traduzir 3% de literatura não inglesa. O reflexo disso
se verifica nas feiras internacionais do Livro, em Frankfurt e Paris, quando os pavilhões
reservados aos países da África, Ásia e América Latina ficam desertos e o número de editoras
participantes diminui a cada ano, assim como o interesse de compradores de direitos autorais
por obras desses países (MORAES; RAMONET; SERRANO, 2013, p. 28). Esses dados
desfazem a ilusão de que o repertório do mundo está à disposição (CANCLINI, 2010, p. 184185).

3.1. Vínculos territoriais da comunicação continuam
Segundo Milton Santos, “a maravilhosa terra sem espaço” só acontece na mente dos
economistas (2006, p. 30) e, como se vem demonstrando nesta tese, em algumas teorias que
abstraem completamente a materialidade do território, do ambiente e do corpo e sua
participação nos processos de comunicação. Conforme Santos, o espaço tem sempre essa
dimensão de materialidade e concretude (Ibid., p. 33) que se hibridiza com os aspectos
simbólicos, imateriais e de apropriação social (Ibid., p. 56-65); supor a homogeneização do
espaço a partir de fluxos econômicos ou de comunicação, segundo ele, é um mito, que resulta
de “um delírio analítico” (Ibid., p. 180-181). Ele define o espaço como um misto de fixos e de
fluxos. Os fixos sendo os elementos fixados em cada lugar, em relação com o ambiente, e os
fluxos sendo as ações novas ou renovadas, que atravessam ou se instalam nos fixos e os
modificam, mas também são modificadas por eles (Ibid., p. 38). A geografia dos fluxos
depende da geografia dos fixos (Ibid., p. 171). As redes não prescindem destes, que
constituem sua base técnica, mesmo quando eles são pontos numa rede; “fixos e fluxos são
intercorrentes, interdependentes. As redes são ativas e não-passivas, não têm em si mesmas
seu princípio dinâmico, que é o movimento social” (Ibid., p. 188).
Os vínculos geopolíticos continuam existindo para as empresas com muita
intensidade. Como demonstra com argumentos muito sólidos em seu livro O mito da
desterritorialização: do “fim do território” à multiterritorialidade (2004), o geógrafo
brasileiro, Rogério Haesbaert. A suposta desterritorialização propalada a partir das últimas
décadas do século XX não passa de mito, quanto às diversas dimensões: material, política,
concreta, econômica, social, cultural e comunicacional de território. Tal mito decorre dos que
imaginam que as sociedades e o ser humano podem viver sem território. Conforme ele
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sustenta, o que chamamos de território ou territorialização alcança a condição de “um dos
componentes indissociáveis da existência e que, por isso, nunca será ‘morto’ pela
desterritorialização, a não ser que desapareçamos, nós e a Terra, da qual julgamos ser os
protagonistas mestres” (HAESBAERT, 2004, p. 371). Segundo ele, também a máxima de que
o capital e as empresas não têm pátria deve ser relativizada (Ibid., p. 178). Não existem
territórios neutros e indiferenciados, e os territórios sempre são espaço de disputa. Na maioria
dos casos, os vínculos, as localizações geográficas, a escolha de lugares são determinantes
para as empresas gigantes que se instalam em diferentes lugares do mundo, incluindo também
as de comunicação. Tais empresas, mesmo que atuando ou alcançando muitos lugares,
mantêm as ligações ao território, às nacionalidades, aos vínculos geopolíticos, às
parcialidades em torno disso e aplicam de maneira intensa a seletividades de lugares, de
acordo com as práticas e necessidades: força de trabalho, fontes de energia, cargas tributárias,
solo fértil, proximidade de um porto, mercado consumidor local (CASTRO; GOMES;
CORRÊA, 2000, p. 36).
Por exemplo, quanto aos dois veículos de comunicação que formam o corpus desta
pesquisa, a The Economist tem vínculos com as cosmovisões do Norte do mundo, a Europa e
os EUA principalmente. A Pátria Latina, tem seus vínculos com o Sul do mundo, a América
Latina, especialmente, com todas as implicações disso. Tanto em um caso como no outro, não
significa que tenham baixa qualidade jornalística, mas aponta para o fato de que os processos
cognitivos e de comunicação continuam ligados à territorialidade e aos vínculos geopolíticos
construídos a partir da presença dos sujeitos concretos, presença física, como mediação
fundamental em apropriação e interação, tanto com os fixos como com os fluxos.
Um artigo publicado na Pátria Latina (12.06.2013), por exemplo, argumenta quanto
“a verdadeira agenda e os interesses da revista The Economist”. Escrito por Dario Pignotti,
doutor em comunicação e mestre em relações internacionais, o texto afirma que “nenhuma
organização midiática carece de um conjunto de conteúdos para demarcar a agenda (que está
ligada a seu país de origem), nem a BBC, nem a CNN prejudicariam os interesses nacionais”
da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, respectivamente. Essa frase é uma citação de Liu Chi,
editora-chefe da CCTV, a televisão estatal da China, país que destinou 8,5 bilhões de dólares
para a expansão de seu sistema de informações direcionado ao público ocidental. Segundo
Pignotti, essa tese de Liu Chi, sobre o vínculo umbilical entre grandes meios de comunicação
de projeção global e seus interesses nacionais, é perfeitamente aplicável ao influente, mas já
não tão infalível The New York Times (que teve a credibilidade arranhada após seu
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alinhamento patriótico com George W. Bush na Guerra do Golfo); ao The Wall Street
Journal; ao Financial Times e também “a essa velha dama de ferro do jornalismo”, a The
Economist: “Ainda que antiga, a revista, que este ano [2013] celebra seu 170º aniversário, não
perdeu o ímpeto e segue pressionando, de modo um tanto imperial as potências emergentes,
aqueles países que, em sua opinião, precisam receber lições sobre como superar a idade da
barbárie econômica” (PÁTRIA LATINA, 12.06.2013).
Não há dúvida de que, midiaticamente, os ideários relativos ao neoliberalismo, ao fim
das diferenças e das fronteiras são usinas de comunicação de maior alcance do que aqueles
que seguem outras linhas, mas, isso não apaga a geografia, os processos culturais e
geopolíticos, que são complexos e em constante transformação e ebulição. Não há, também,
“campanha midiática que apague evidências de imperialismo causadas pelo sofrimento”,
como afirma outro artigo da Pátria Latina (13.07.2012a): “o imperialismo, atolado em
agressões, pretende justificá-las utilizando uma engrenagem mediática planetária que forja
uma realidade virtual”.
A criação do canal internacional de notícias CNN, nos anos 1980, foi uma iniciativa de
grande porte para divulgar os pontos de vista dos EUA. Segundo Dominique Wolton,
pensava-se, por ocasião de sua fundação, que a informação mundial seria um fator de
compreensão e convergência mundial. Descobriu-se logo que ela teria o efeito inverso. A
CNN suscitou oposições e resistências crescentes, justamente porque os receptores no mundo
inteiro não pertenciam ao mesmo sistema simbólico (WOLTON, 2006, p. 21). Surgiram
iniciativas em outros lugares do mundo para lhe fazer contraponto. No mundo árabe, surgiu a
TV Al Jazeera. Aconteceu algo semelhante com a TV Telesur venezuelana, com a supracitada
CCTV da China, a Euronews, a TV5, a Dubai TV, a Al Manar, a Al Arábia, todas fundadas a
partir da década de 1990 e início dos anos 2000.
A Al Jazeera foi lançada em novembro de 1996, por iniciativa do Emir do Catar e,
conforme Frédéric Martel, “se alinha mais ou menos com as variações da política
diplomática” do país, o que é confirmado por um ex-diretor da televisão: “A Al Jazeera é a
política externa do Catar, um produto de exportação, uma embaixada do Catar” (2012, p. 343344). Na realidade, a CNN também é uma embaixada dos EUA e segue as políticas externas
do país. A TV árabe tem conseguido muitas imagens exclusivas de guerras no Oriente Médio,
que outras televisões internacionais, como a CNN, não quiseram ou não “foram capazes” de
produzir (Ibid., p. 345), o que lhe garantiu reconhecimento internacional, além do alcance que
possui no mundo árabe. Segundo Martel, o fato de a rede ter pontos de vista e defender
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valores árabes não a impede de fazer jornalismo, o que é equiparável à CNN defendendo
pontos de vista e valores norte-americanos (MARTEL, 2012). A TV árabe, conforme o autor,
mencionava Saddam Hussein como “presidente” e não como “ditador”, como faziam os
canais ocidentais; usava os termos “resistentes” ao invés de “rebeldes iraquianos” e “forças
invasoras americanas” e não “forças da coalizão” (Ibid., p. 349). O seu sucesso levou, em
2006, ao lançamento de sua versão em inglês e à sua maior internacionalização como grupo
de mídia, com a criação de canais esportivos, infantil e sites. Em 2009, o grupo comprou, por
650 milhões de dólares, vários canais esportivos com os direitos de transmissão acoplados,
incluindo a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, passando a priorizar também o
entretenimento, além da informação (Ibid., p. 355). Na linha do que se falará adiante sobre
estratégias reversas (efeito bumerangue)3 na comunicação, similares ao que ocorre no campo
militar, um dos fundadores da rede árabe, Atef Dalgamuni, afirma que “para inverter os fluxos
de informação que vão do Ocidente para o Oriente e do Norte para o Sul, queremos fazer
reportagens nos países árabes para o Ocidente [...]”. (Ibid., p. 354). Segundo ele, no grupo, se
prefere falar em “Norte e Sul” a “Oriente e Ocidente”; “vamos atingir todo o mundo, através
da informação e do entretenimento. Queremos ser um grupo mainstream. A Al Jazeera olha
do Sul para o Norte” (Ibid., p. 356). Segundo Martel, guardadas as devidas proporções, a
Telesur venezuelana, tem similaridades com a Al Jazeera; inspirou-se nela e há significativos
acordos de cooperação entre ambas. A Telesur, segundo relato de seu diretor, surgiu para “dar
voz ao Sul”, para quebrar o monopólio da CNN em espanhol e tem como slogan “Nosso
Norte é o Sul” (Ibid., p. 372-375).
Têm havido constantes sinais do incômodo que essas estratégias reversas
comunicacionais em larga escala têm causado aos EUA e suas políticas internacionais. Uma
matéria do New York Times, comentada por Noam Chomsky, informa que os “formuladores
da política americana têm tido problemas com a cobertura da Al Jazeera” e a “retórica
antiamericana” dos analistas e dos convidados (Ibid., p. 137). Martel relata também as críticas
e ameaças por parte do governo Bush e de Tony Blair à TV (Ibid., p. 344). A rede tem
passado por bloqueios de transmissão nos Estados Unidos, Europa e em alguns outros países.
Também os canais de televisão Sírios foram proibidos na Europa e EUA durante os 19 meses
de guerra civil “caótica” no país, com rebeldes que, segundo o artigo da Pátria Latina

3

Denominam-se “estratégias reversas”, no âmbito desta tese, as iniciativas tomadas em diversos lugares do
mundo − seja por governos, Estados, empresas privadas, populações, ou que surgem espontaneamente − em
contraposição ou em direções diferentes em relação a forças ou inciativas homogeneizadoras, voltadas ao fim
das fronteiras, à anulação do espaço, da cultura e da autonomia das comunicações locais, nacionais ou regionais.

82

(04.11.2012), eram patrocinados pelos EUA, pela OTAN e por monarquias circunvizinhas. O
artigo também considera improvável que alguma vez alguém que more na América do Norte
ou Europa tenha visto em canais de televisão de seus países algum representante do governo
Sírio apresentar suas opiniões e explicações sobre a situação síria. Quanto ao Irã, outra
matéria informa que “como parte das sanções que o governo dos EUA lançou contra o
programa nuclear iraniano, bloqueou o sinal de saída de mídia iraniana Press TV para os EUA
e o Canadá” (PÁTRIA LATINA, 27.02.2013). A decisão foi estendida aos canais de filmes
iranianos como o canal iFilm, que faz parte das redes da República Islâmica e não pode mais
ser visto na América do Norte. Em um comunicado, os representantes da Press TV
descreveram a ação como uma “flagrante violação da liberdade de expressão”. Também na
Europa, as empresas Eutelsat e Intelsat bloquearam em seus satélites as estações de rádio e
televisão da PressTV iraniana por causa das sanções (Ibid.). Para os países centrais dos
processos globalistas, quando a comunicação era vista apenas como transmissão a partir deles
para os outros países, parecia muito simples, mas quando se chegou às questões da
comunicação como reciprocidade, então tudo se complica (WOLTON, 2006, p. 128).
Algumas pesquisas abrangentes sobre as coberturas jornalísticas internacionais
apresentadas por Ghemawat embasam os dados apresentados acima. Do noticiário norteamericano, como já mencionado no capítulo anterior, apenas 21% é internacional, dos quais
11% é tema internacional relacionado aos EUA (incluindo questões diplomáticas e conflitos)
e apenas 10% questões estrangeiras que não envolvem o país. Na Europa, cerca de 38% das
notícias são internacionais, mas a metade dessa parcela diz respeito a países do próprio
continente (GHEMAWAT, 2012, p. 26). Cálculos realizados com veículos jornalísticos de 30
países mostram que quase todos recebem 95% de suas notícias de fontes domésticas (Ibid.).
Geralmente, se pensa que basta que um jornal ou blogueiro publique seus textos na
internet para levá-los a todo o globo, mas, para além da língua, (como observa Pascoal
Serrano), o grau de imersão na cultura e na política local, o estilo, a linguagem, as referências
a personalidades, cargos, políticos, siglas, vocabulários, cidades e outros aspectos locais
desconhecidos e ininteligíveis em outros locais podem tornar os textos incompreensíveis para
públicos de outros países. Grande parte dos jornais do mundo são poucos compreensíveis fora
de seus países (MORAES, RAMONET, SERRANO, 2013, p. , 168-171). Mesmo um veículo
muito voltado para a internacionalização e adaptado para isso e um dos mais conhecidos
como internacional, a revista Time, tem apenas 20% de seus leitores fora dos EUA
(GHEMAWAT, 2012, p. 26). Campanhas publicitárias também podem ter uma linguagem e
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uma mensagem que possa ser transmitida com sucesso em muitos lugares, mas para outros há
enormes empecilhos para isso devido a diferenças culturais, religiosas, geográficas. Há
exemplos desastrosos de descuidos a esse respeito. Ghemawat cita o trocadilho de uma
campanha publicitária de um aspirador de pó da multinacional sueca, Electrolux, nos EUA:
“Nothing sucks like an Electrolux” (que no país pode ser entendido como a pretensão da
campanha “nada aspira como um Electrolux” ou também como “Nada é tão ruim quanto um
Electrolux”, pois no país o verbo “sucks” tem também esse sentido (GHEMAWAT, 2012, p.
102).
Mesmo com a entrada intensa que produtos de mídia norte-americanos têm em grande
parte do mundo, conforme pesquisa apontada por Renato Ortiz (2006, 158), em toda a Europa
e na Ásia, nos horários de maior audiência predominam programações nacionais; algo que é
perceptível também em outros lugares do mundo, incluindo a América Latina. O mesmo autor
também aponta uma perda de alcance da mídia americana, embora continue hegemônica,
sobretudo no cinema. Ele cita como exemplo da época em que escreveu o livro o fato de o
Pokemon ter desbancado o Pato Donald e de que as indústrias televisivas das comunidades
europeia, asiática e também latino-americana terem deslocado a predominância das séries
estadunidenses por ficções televisivas locais (Ibid., p. 170).
Os vínculos territoriais também refletem na cobertura jornalística de desastres naturais
“com evidências claras, ainda que terríveis”, segundo Ghemawat (Ibid., p. 308). Os dados
mostram que as notícias seguem o interesse, a empatia ou o grau de preocupação do público, e
estes variam conforme o território. A pesquisa de Thomas Eisensee e David Stomberg,
publicada no Quartely Journal of Economics (122, n. 2, 2007, p. 693-315) e citada por
Ghemawat, faz comparações entre a cobertura de desastres naturais, conforme o lugar. Por
exemplo, em dois desastres que ocorreram no espaço de tempo de menos de um ano − o
tsunami asiático e a devastação da cidade norte-americana de Nova Orleans pelo furacão
Katrina −, este gerou muito mais cobertura nos EUA que o tsunami, embora o número de
mortos, no caso da Ásia, tenha sido quase cem vezes maior. Os dados completos de cinco mil
desastres estudados embasaram a conclusão de que, do ponto de vista da cobertura jornalística
norte-americana, cada europeu morto “vale” 3 sul-americanos, 43 asiáticos, 45 africanos ou
91 ilhéus do Pacífico (GHEMAWAT, 2012, p. 308), e isso, evidentemente, acontece nas
coberturas jornalísticas dos outros países do mundo, não é algo restrito aos EUA.
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Também nas comunicações interpessoais, via telefone ou internet4, os vínculos
territoriais se fazem muito presentes. A intensidade das ligações domésticas é 10.000 vezes
maior do que a das internacionais, e a intensidade das internacionais é 40 vezes maior entre
países cujas maiores cidades estão a menos de 500 quilômetros de distância, conforme
pesquisas apresentadas por Ghemawat (2012, p. 310).

3.2. Comunicação versus antagonismos, hostilidades e guerras
Em grande medida, as mídias se envolvem nas estratégias econômicas e de guerra de
seus países (cf. p. ex.: PIETERSE, 2009; WOLTON, 2006; KELLNER, 2001, MARTEL,
2012). E, embora a expansão das informações e sua mundialização permitam acentuar o
espírito crítico a respeito de problemas mundiais, não necessariamente é o que ocorre, pois
não têm impedido barbáries e guerras como Ruanda, Kosovo, Iraque, Afeganistão, dentre
tantas outras (WOLTON, 2006, p. 9, 159), muitas vezes apoiadas pelos meios de
comunicação, que, inclusive, encarregam-se de propalar justificativas pouco consistentes para
tais guerras. Isso aconteceu, por exemplo, nas duas últimas guerras dos Estados Unidos e
aliados contra o Iraque (KELLNER, 2001, p. 265-269). Mesmo que haja mais espírito crítico,
isso não tem diminuído, muito menos extinguido os conflitos, mas os acentua (WOLTON,
2006, p. 9, 159). Uma demonstração consistente e empírica disso é a pesquisa da FAIR, uma
organização que analisa a mídia em relação à imparcialidade, realizada no período crítico de
preparação para a segunda guerra do Iraque. A pesquisa acompanhou noticiários de televisão
dos canais estadunidenses ABC, CBS, NBC e PBS na semana anterior e na posterior ao
pronunciamento de Colin Powell nas Nações Unidas, em fevereiro de 2003, que visava
justificar e convencer seus pares na ONU a endossarem a guerra. Foram examinadas 393
fontes entrevistadas nos programas jornalísticos desses canais. A quase totalidade dos
convidados, 267 dos 293, eram americanos; entre estes 75%, 199, eram militares ou
funcionários do governo, na ativa ou aposentados. Apenas uma dessas fontes oficiais e quatro
das fontes em geral demonstraram algum ceticismo e oposição à guerra, enquanto, no mundo
inteiro, houvesse questionamentos à guerra e a ONU tendesse a não endossar as justificativas
dos EUA, como de fato não o fez (PIETERSE, 2009, p. 29-30).
No caso da guerra do Afeganistão, o presidente da CNN, Walter Isaacson, passou
memorando aos correspondentes sugerindo que não dessem atenção demais às baixas civis e

4

Os dados e argumentos quanto à internet nesse quesito serão pontuados no capítulo seguinte.
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que sempre mencionassem o motivo do conflito: “parece perverso concentrar-nos demais nas
mortes ou dificuldades do Afeganistão” (PIETERSE, 2009, p. 28-30). Esse tipo de cobertura
contribui para o que Pieterse chama de “bolha americana”5. O autor afirma que esse tipo de
política de mídia é rotineiro no país, mas nesses eventos deixa transparecer mais o roteiro que
norteia a comunicação. Também Douglas Kellner, em amplo estudo crítico sobre a relação
entre mídia, cultura e economia, mostra que o mesmo padrão foi seguido na primeira guerra
contra o Iraque. Também afirma que é um roteiro comum, sobretudo em tempos de crise, e
que ajuda a gerar consenso, seguindo as estratégias governamentais. Devido à concorrência
por público e patrocinadores, os meios de comunicação seguem as estratégias da política
externa norte-americana (KELLNER, 2001, p. 115, 254-256). Segundo ele, às vezes os filmes
de Hollywood até “misteriosamente” preveem e preparam a opinião pública para guerras que
virão, como foi o caso da primeira guerra do Iraque6 (Ibid., p. 115-117).
As dificuldades do Afeganistão que o presidente da CNN não achava conveniente que
os correspondentes mostrassem são mais expostas por um analista do alto escalão da CIA, que
dirigiu até 2004 o setor responsável pelo pela guerra nesse país:
A perspectiva que temos é que, para manter o máximo possível do nosso modo de vida,
teremos de usar a força militar [...] matar grandes números não é suficiente para derrotar
nossos inimigos muçulmanos. A matança precisa ser acompanhada da destruição da
infraestrutura, ao estilo Sherman (general comandante das forças do Sul na Guerra Civil).
Estradas e sistemas de irrigação; pontes; usinas elétricas e safras nos campos; fábricas de
fertilizantes e silos de grãos [...]. As minas terrestres serão reintroduzidas em massa para
vedar fronteiras e os passos nas montanhas [...]. Essas ações resultarão em grandes
números de vítimas civis, populações deslocadas e fluxos de refugiados (Scheuer,
Michael. Imperial hubris: why the West is losing the war on terror, apud PIETERSE,
2009, p. 173, grifo nosso).

Outro representante do alto escalão do exército americano expõe, de maneira também
muito clara, os vínculos entre o modo de vida americano, mídia, cultura e guerra. Ex-major da
inteligência do Exército, encarregado da preparação para guerras futuras, Ralph Peters afirma
no livro Fithing for the future: will America Triumph?:

5

O autor cita como exemplo da “bolha americana” um fato em que um grupo de turistas do país, visitando
Roma, em 2007, deparou-se com ruas lotadas de milhares de manifestantes antiguerra protestando contra a visita
do então presidente George Bush. Os turistas ficaram “chocados e apavorados ao verem a fúria e a raiva contra
políticas dos Estados Unidos” (PIETERSE, 2009, p. 57).
6
Por exemplo, o autor cita o filme Top Gun (1986), que afirma, preparou o país para a Guerra do Golfo (19901991); Águia de aço I (1985) e II (1988), que, segundo ele, prepararam o país para a guerra contra o Iraque
(década de 1990). No primeiro o vilão se assemelhava a Saddam Hussein e, no segundo, “o inimigo árabe era
obviamente o Iraque”. Esses três filmes também anteciparam a substituição do arqui-inimigo soviético pelo
arqui-inimigo árabe (KELLNER, 2001, p.115-116).
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Estamos entrando em um novo século americano, em que nos tornaremos ainda mais
ricos, culturalmente mais letais e cada vez mais poderosos. Suscitaremos ódios sem
precedentes. [...] O papel efetivo das forças armadas dos Estados Unidos será o de manter
o mundo seguro para a nossa economia e aberto à nossa invasão cultural. Para atingir esse
fim teremos que matar muitos (apud PIETERSE, 2009, p. 174).

A cobertura jornalística e também as mídias de entretenimento, incluindo o cinema,
videogames, brinquedos7 alimentam e ampliam os sentimentos, opiniões e pensamentos de
exacerbação patriótica e maniqueísta, segundo os quais “o ‘inimigo’ é tão malvado e ‘nós’ tão
bonzinhos que só a violência pode eliminar a ameaça ao nosso bem-estar” 8, e de exaltação
das guerras high tech9 (KELLNER, 2001, p. 103). Hollywood especializou-se em mostrar o
“outro”, os vietnamitas, os russos, os árabes, os orientais, os estrangeiros como a encarnação
do “mal” e “nós” como a encarnação da virtude, da bondade, do heroísmo, da inocência, da
inteligência. Nas batalhas dos filmes, os inimigos tornam-se joguetes insignificantes e
incompetentes (Ibid., p. 92, 94).
A “rede militar-industrial-midiática-de-lazer” inclui, com frequência, o empréstimo de
porta-aviões, helicópteros, tanques de guerra, equipamentos militares, soldados em licença,
consultores para os estúdios de Hollywood: o Departamento de Defesa costuma trocar o

7

O boneco soldado GI Joe, que vem com apetrechos para a guerra no deserto, teve um aumento de 46% nas
vendas entre 2001 e 2002, cita Pieterse (2009, p. 43). Douglas Kellner também cita, dentre outros, a febre
“Rambo”, que além de enormes bilheterias no cinema, também envolvia a fabricação de brinquedos e pôsteres,
criação de videogames, moda e imitação por parte de jovens e adolescentes (Ibid., 2001, p. 96-104). A empresa
21st Century Toys vende também um boneco chamado Mercenário (que remete aos soldados estrangeiros
contratados para lutar pelos EUA). O pentágono oferece videogames de guerra com downloads gratuitos para
quem quer brincar de guerra e, desde 2005, o Dish Network transmite o Pentagon Channel, um serviço estatal de
TV via satélite para 11 milhões de assinantes, 24 horas por dia, para mantê-los informados sobre as novidades
militares (Pieterse, op. cit.).
8
Por exemplo, durante a 1ª Guerra contra o Iraque, um estudo realizado pela Gannett Foundation indicou que
mais de 1.170 artigos associavam Sanddam Hussein a Hitler, o que pressupõe uma falsa analogia em termos de
ameaça militar à região e ao mundo por parte do exército iraquiano. Esse é apenas um dos muitos exemplos
citados por Kellner (2001, p. 254-269). Quanto ao cinema, Kellner faz análise da linha de filmes que seguem o
padrão de diabolizar o “outro” e enaltecer os “iguais”: Águia de Aço I e II; Comando Delta; Questão de honra;
Nascido em 4 de julho; Comando Imbatível; Avançar para morrer etc. Águia de Aço I, segundo ele, é um filme
extremamente racista: retrata os árabes como sádicos sub-humanos e vilões. O personagem líder árabe, com
traços físicos semelhantes a Saddam Hussein, é “perverso e ditatorial” (Ibid., p. 113-116). Esses filmes
desistorizam os conflitos reais e apresentam lutas entre árabes e o Ocidente como uma batalha entre civilização e
barbárie num espaço indeterminado e mítico.
9
Segundo as narrativas jornalísticas da grande mídia do país, que corresponde à linha desejada pelo Pentágono,
as guerras high tech atingiriam precisamente apenas os alvos militares em bombardeios limpos, humanos e bemsucedidos. A suposta precisão era demonstrada por câmeras instaladas nos próprios mecanismos de lançamento
de bombas. Mas as imagens e narrativas alternativas mostram destruição ampla e irrestrita dos países e mais
tarde o próprio Pentágono admitiu que apenas 7% das bombas utilizadas nas guerras do Iraque eram as chamadas
“bombas inteligentes” (as que afirmam atingir alvos precisos) e que mais de 70% das bombas lançadas não
haviam atingido o alvo. Como um dos principais grupos de mídia, a NBC é de propriedade da General Eletric e
da RCA, fabricantes de armamentos high tech, o apoio a guerra e as imagens dos armamentos em ação são
também propagandas dos negócios do grupo (KELLNER, 2001, p. 272-273).
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“preço de custo” de cooperação pelo poder de interferir sobre roteiros e na edição final.
Possui, em Los Angeles, um sofisticado escritório de Relações Públicas para Exército,
Marinha e Aeronáutica, que sugere dezenas e dezenas de pequenas modificações nos roteiros
(PIETERSE, 2009, p. 43).
Essa cooperação entre Hollywood e o Departamento de Defesa, “principal fornecedora
dos mitos nacionais”, por exemplo, transformou o filme Black Hawk Down de narrativa da
derrota estadunidense na Somália em uma missão heroica de resgate nos moldes de um roteiro
“Rambo”10. Após 11 de setembro, a cooperação se intensificou, atesta Pieterse (Ibid., p. 44).
A fantasia apocalíptica de dominação, de redenção e limpeza da violência que permeia tantos
filmes com armamentos do futuro, como Guerras nas estrelas e o mais recente Avatar, superheróis, quadrinhos, “ativam um roteiro em que, ao deflagrar uma violência irrestrita, a
superpotência, especialista suprema em violência e mestra das tecnologias de destruição,
acaba por vencer” (Ibid., p. 48), o que faz parte da “síndrome de superpotência” dos EUA de
querer controlar a história (Ibid., p. 47); da afirmação de sua “excepcionalidade” e da
alimentação da “ficção do mundo como lugar perigoso que necessita a proteção da América”
(Ibid., p. 22; 182).
Nas coberturas jornalísticas, nos filmes e nos jogos misturam-se elementos da
realidade e ficção. A grande mídia norte-americana no jornalismo, e quem a reproduz pelo
mundo afora, enquadra as guerras como narrativas patrióticas e emocionantes, como
minisséries ou filmes de ação, conflitos dramáticos, aventura, suspense, perigo para as tropas
aliadas e para os civis, maldades perpetradas pelos vilões inimigos e ações heroicas realizadas
pelos estrategistas estadunidenses, por suas tecnologias e suas tropas. Coberturas jornalísticas
são realizadas como filmes de guerra, com começo meio e final feliz; os bombardeios
noturnos prendem a atenção e são assunto das conversas no dia seguinte. Levantam-se
suspeitas quanto ao uso de armas químicas pelos inimigos, de modo a aumentar o suspense e
angariar apoio emocionado contra os “vilões”. Os videoteipes feitos por câmeras instaladas
nos equipamentos de guerra ganham sucessivos replays, como os grandes lances das partidas
esportivas. Durante as guerras contra o Iraque, eram frequentes as metáforas esportivas usadas
no jornalismo em relação à guerra e às ondas de patriotismo favoráveis à guerra, que varreram
o país alimentando e sendo alimentadas pela mídia: torcidas pela guerra entoavam sempre os
10

Os filmes Rambo são os expoentes de uma série de outros filmes que fazem uma recuperação simbólica da
derrota no Vietnã, da vergonha e da culpa relacionadas à mesma. Douglas Kellner faz análise pormenorizada de
Rambo e cita vários outros similares. São filmes que geralmente apresentam uma equipe de veteranos ou um
veterano super-herói para recuperar grupos de soldados desaparecidos em ação na guerra, “que ainda são
prisioneiros dos vietnamitas e de seus perversos aliados soviéticos” (KELLNER, 2001, p. 87-114).
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refrões “USA! USA!”, como torcedores de estádios. Militares e mídia mantinham placar
diário com a contagem dos tanques e dos equipamentos iraquianos eliminados, mas a menção
a baixas de soldados e equipamentos norte-americanos era estritamente proibida (KELLNER,
2001, p. 270-271).
Seja no entretenimento, seja no jornalismo, as guerras são acondicionadas como
espetáculo estético: a CNN utiliza trilha sonora vigorosa e retumbante na abertura dos
noticiários, sobrepondo imagens de bandeiras americanas e das tropas e recorrendo a hinos
marciais cadenciados nas aberturas e fechamentos de intervalos (Ibid., p. 284). Jornalistas e
comentadores ou militares convidados a entrevistas se referem a filmes para descrever efeitos
dos equipamentos de guerra estadunidenses (Ibid., p. 112). Da forma como os espectadores se
emocionam com os personagens dos filmes, choram quando são torturados, aplaudem suas
carnificinas, como no caso de Rambo, aplaudem os resultados favoráveis nas coberturas
jornalísticas de guerras, atitudes que, segundo Kellner, deixariam os espectadores dos
espetáculos violentos do império romano “sem jeito” (Ibid., p. 97). Nos filmes, o prazer do
público é mobilizado por imagens de destruição total, de forma a condicioná-los a ansiar pela
total obliteração dos países inimigos conforme as narrativas oferecidas quanto às guerras reais
(Ibid., p. 116). Personagens militares galãs e rodeados de mulheres dotam de energia erótica
as imagens das forças armadas; e também filmes que mostram a imagem da “nova mulher”
nas forças armadas criam glamour e excitação em torno do militarismo, além de favorecer o
recrutamento de jovens para irem às guerras (Ibid., p. 108-109). Produtos da moda, incluindo
roupões e calções de banho, e respectivas lojas são criados com símbolos da guerra e do
militarismo, com bandeiras nacionais em tipos de moda que receberam os nomes de
“patriotismo rústico” (da marca Raulph Lauren) e “patriotismo elegante” (da marca RossSimon) (Ibid., p. 275).
Na avaliação de Kellner, a mídia e todo o ambiente social favoreceram a política
norte-americana de guerras, algo que ele compara a um “instinto territorial de horda”; “com o
país em guerra e em perigo, o seu povo tende a apoiar seu governo e unir-se” (Ibid., p. 275).
Durante a primeira conflagração contra o Iraque, por exemplo, de manhã à noite, o país era
inundado por imagens militares, vinhetas das famílias dos soldados; de antigos prisioneiros de
guerra norte-americanos e de outras figuras relacionadas; imagens e discursos militares
dominavam os programas de bate-papo matinal, as mesas redondas, os noticiários e as 24
horas por dia da cobertura de guerra pela CNN, além da saturação produzida por muitas
outras redes; uma emissora fornecia várias horas por dia de transmissão ao vivo dos locais ou
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proximidades da guerra; os noticiários substituíram a grade de programação regular da TV por
várias semanas e surgiram manifestações exacerbadas de patriotismo por todo o país
(KELLNER, 2001, p. 277).
A população aprovava tais formatos de mídia em larga escala. Levantamento de
opinião feito na época pela Times-Mirror mostrou que 8 em cada 10 pessoas eram da opinião
de que a imprensa fez um ótimo trabalho; 72% consideraram objetiva a cobertura e 61% a
consideraram precisa. 50% disseram ser viciados em TV e disseram que não conseguiam
parar de ver as reportagens sobre a guerra. Dos adultos com menos de 30 anos, 58% se
qualificaram como “viciados em notícias de guerra” e 21% desses viciados disseram que
estavam tendo problemas para concentrar-se no trabalho e nas atividades normais, enquanto
18% disseram que estavam sofrendo de insônia. 78% da população disse que acreditava que
os militares estavam dizendo basicamente a verdade, sem esconder nada de embaraçoso e
fornecendo com prudência todas as informações que podiam. Tudo isso repercutiu no
crescimento do grau de confiança da população nos militares estadunidenses, o qual passou de
58% em 1975 para 79% em 2002 (Ibid.).
As diversas nações fazem também suas narrativas de autoafirmação por meio de filmes,
romances, músicas, shows, peças de teatro, não necessariamente com essa abrangência ou
pretensão de dominar o mundo e a história. No campo do cinema, por exemplo, há um grande
exemplo disso: Bollywood, a prolífica indústria cinematográfica indiana, produz mil filmes
por ano, o dobro de Hollywood e, embora não tenha grande sucesso no exterior, na Índia, a
cada U$ 20 dólares arrecadados com bilheterias, U$ 19 são com cinema nacional (MORAES,
RAMONET, SERRANO, 2013, p. 36). Frédéric Martel, em seu livro Mainstream: a guerra
global das mídias e das culturas, faz uma ampla pesquisa desses fenômenos, a qual envolveu
entrevistas com representantes da comunicação “mainstream” das partes mais conhecidas e
com maior produção do mundo atualmente. No caso de Bollywood, um dos entrevistados foi
Amit Khana, diretor-presidente da Reliance Entertainment11, uma das mais poderosas

11

A Reliance está presente, como afirma o seu próprio presidente, em todas as telas da Índia, desde as menores,
os celulares, às maiores, o cinema; produzindo conteúdo para ambas e também como a número 1 dos celulares
no país, com 60 milhões de usuários e com uma das maiores redes de multiplex locais. Fornece acesso à internet
em 20 mil cidades e 450 mil aldeias indianas; possui os principais estúdios de cinema de Bollywood, uma rede
de vinte canais de televisão e 45 estações de rádio e uma produtora musical especializada em canções para o
cinema. Possui 240 salas de cinema nos EUA e investiu 600 milhões de dólares para comprar um estúdio em
Hollywood no ano de 2008, o Dream Works SKG de Steven Spielberg. Paralelamente, investiu outros 600
milhões para produzir uma dezena de filmes de grande orçamento e com estrelas hollywoodianas em
colaboração com oito produtoras. A empresa é “uma gigante incontornável das indústrias de conteúdo e mídia”
(MARTEL, 2012, p. 251).

90

multinacionais indianas do setor das indústrias criativas e de mídias. Amit Khana é
considerado o criador da marca “Bollywood”. Segundo ele,
Temos aqui 1,2 bilhão de habitantes. Temos dinheiro. Temos experiência. Juntamente
com o sudeste asiático, representamos um quarto da população do planeta, e com a China,
um terço. Queremos desempenhar um papel central, política, econômica, mas também
culturalmente. Nós acreditamos no mercado global, temos valores, os valores indianos, a
promover. Vamos enfrentar Hollywood em seu próprio terreno. Não só para ganhar
dinheiro, mas para afirmar nossos valores. E estou profundamente convencido de que
teremos êxito. Vão ter de nos aguentar. [...] Hollywood é a indústria cinematográfica do
século XX; nós estamos construindo a do século XXI (apud MARTEL, 2012, p. 250251).

Embora tenha a meta de chegar com seus filmes ao Ocidente em larga escala,
Bollywood está longe de alcançá-la por suas peculiaridades culturais-territoriais que marcam
profundamente a indústria cinematográfica do país. As mesmas peculiaridades praticamente
impedem o cinema hollywoodiano de fazer sucesso na Índia, onde os filmes internacionais
não alcançam 5% do mercado. Estima-se que o cinema indiano detenha 2,5% do mercado
internacional, enquanto Hollywood tem cerca de 50%. Os filmes de Bollywood têm alcance
na África e no Oriente Médio, justamente devido a semelhanças culturais, especialmente com
relação ao “respeito aos idosos e aos valores da família”, com um cinema menos sexualizado
e menos violento, dentre outras características. Os valores indianos quanto às mulheres,
família e sexo são compatíveis com os do Oriente Médio (MARTEL, 2012, p. 266-267).
Embora não tenha alcançado tanto o Ocidente, pelo menos por enquanto, o cinema indiano
vende 3,6 bilhões de ingressos por ano no país, enquanto Hollywood vende localmente 2,6
bilhões, uma diferença, que, conforme Martel, chega a ser “espantosa” (Ibid., p. 258). O
faturamento em dólares, no entanto, é muitas vezes menor em Bollywood, porque na Índia, os
ingressos são de menor preço. No país, o cinema não é uma arte elitizada, mas cultura popular
de massa. Se o crescimento econômico do país tem sido um dos maiores do mundo, o das
Indústrias culturais e criativas é ainda maior, superando 18% ao ano (Ibid., p. 251).
Bollywood é apenas uma parte do cinema nacional indiano, muitos filmes são produzidos fora
de Mumbai, em mais de vinte línguas, em diferentes regiões voltados mais para esses públicos
locais que para o nacional.
É muito significativa a enorme dificuldade do mais poderoso centro de produção
cinematográfica do mundo, assim como de outras cinematografias, entrar na Índia. O
presidente da Sony Pictures India, que supervisiona o setor de produção de filmes da
Columbia no país, informou a Frédéric Martel que os estúdios americanos estão deixando de
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tentar distribuir seus filmes lá e passando a se instalar para produzir filmes locais, uma
estratégia para tentar entrar nesse mercado no qual um filme de sucesso vende 33 milhões de
ingressos em uma semana. Segundo ele, “os conteúdos locais são a única coisa que funciona
[...] Nós fracassamos na distribuição dos filmes americanos na Índia12: precisamos produzir
filmes localmente, se possível com um potencial mundial.” [...]” Outro dirigente local, da
Sony Enterteinment Network, completa: “Nossos conteúdos serão cada vez mais locais e
menos americanos.” (MARTEL, 2012, p. 258-259). O dirigente da Warner Bros Índia, Balise
Fernandez, se mantém confiante e diz que a condição para crescer lá é produzir filmes
“compatíveis com o espírito de Bollywood”, pois “os indianos querem continuar sendo
indianos, querem ver seus filmes em hindi, com songs & dances, melodramas extravagantes e
brigas sensacionais. “Querem filmes longos, muitas vezes de três horas de duração e também
conversar no intervalo, logo depois de uma sequência de grande suspense” (Ibid., p. 264).
Entretanto, mesmo com conteúdos locais e com produções associadas com equipes locais, por
enquanto, segundo Martel, os resultados dos estúdios norte-americanas na Índia não são muito
positivos e “em matéria de produção local, já se pode inclusive falar de fracasso” (Ibid., p.
265). Também no que tange a revistas internacionais que foram atuar na Índia, como a Rolling
Stones, a People, a Marie Claire, a Elle, a Vogue e inúmeras outras publicações norteamericanas ou europeias com o nome internacional, seguiu-se a via da localização, abordando
temas apenas da Índia e nem mesmo de outros lugares da própria Ásia (Ibid.).
Além da Índia, também na China o cinema estrangeiro tem entrado pouco e nem
mesmo o poderio de Hollywood tem tido êxito. Na Índia, o mercado é aberto aos filmes
estrangeiros, mas as bilheterias são ínfimas porque o público não quer ver. No caso da China,
o público gosta do cinema hollywoodiano, mas o governo cria limites rígidos para a entrada.
Para ser exibido no país, um filme de estúdio internacional precisa de diversas autorizações
das autoridades chinesas em uma mistura de controle político, de conteúdo e protecionismo.
Há diversos temas muito controlados, como sexualidade, violência, política, islamismo,
distorções ou versões não aceitas da história chinesa, apologia de potências pouco apreciadas
pelo país, críticas a países aliados. As autoridades defendem o direito de estabelecer cotas
“como tantos outros países” e dizem que não resta dúvida de que a “china deve proteger sua
cultura nacional”. Um professor universitário Chinês afirma a Martel que “os valores do
Ocidente podem ser bons, mas não são universais” (Ibid., p. 215-216). Martel, na parte de seu
12

Nem mesmo dublando os filmes para 22 línguas diferentes, acrescentando músicas locais, promovendo
apresentações dos filmes junto com shows de grupos de rock locais e com campanhas de marketing diferentes e
em línguas diversas, se alcançou resultado satisfatório.
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livro dedicada ao cinema na China, relata a pergunta que fez a um dos principais responsáveis
pelo controle da entrada de filmes estrangeiros no país, se as cotas estabelecidas e o
protecionismo ao cinema local não seriam uma censura, e a resposta franca que ouviu: “nos
Estados Unidos existe uma censura muito forte, mais dura que na China”; “cada país tem sua
censura” (Ibid., p. 222). De fato, os EUA, com 1% de filmes estrangeiros em suas salas de
cinema, são um país mais fechado que a China (PIETERSE, 2009, p. 37)13. Embora aja nos
organismos internacionais para extinguir barreiras, quotas ou subsídios nacionais às mídias de
outros países e procure impor sempre nos acordos internacionais que faz, como o NAFTA,
normas contra isso (Fredric Jamenson, in: PRADO; SOVIK, 2001 [Orgs.], p.

17-18;

MARTEL, 2012, p. 22, 297-298), a recíproca quanto à entrada de mídias estrangeiras no
próprio território não acontece. Segundo Canclini, nos mesmos anos em que se estruturou a
indústria cultural nos Estados Unidos e Europa, com apoio protecionista para sua própria
produção, os governos latino-americanos, por pressões das políticas internacionais para a
abertura de mercados, vindas, sobretudo, dos EUA e Europa, privatizavam canais de
televisão, reduziam seus créditos para a produção cinematográfica14 e, de maneira geral, os
investimentos do Estado nos campos audiovisual e editorial (2010, p. 146)15.
No caso da China, após ser liberado, um filme estrangeiro ainda precisa conquistar
espaço nas salas de cinema, todas pertencentes ao Estado. São autorizados apenas cerca de 20
filmes estrangeiros por ano, entretanto, como geralmente o sistema, segundo Martel, “sofre do
paradoxo” de favorecer os blockbusters hollywoodianos, a distribuição e a bilheteria acabam
tendo alcance de 50% do total, mas os produtores estrangeiros recebem apenas 13% do
arrecadado com a bilheteria (MARTEL, 2012, p. 216, 218). Embora o governo chinês tenha
planos de “construir um cinema poderoso” (Ibid., p. 245), o cinema local ainda não se
desenvolveu como o da Índia,

13

Na década de 1970, boa parte dos países menos desenvolvidos economicamente também com participação de
parte dos países europeus, mobilizou-se na Unesco para combater o imperialismo cultural das potências
ocidentais e desenvolver um plano para uma Nova Ordem Mundial de Informação e Comunicação (NOMIC). Os
EUA usaram de sua força no organismo para abortar esse movimento (Robert McCshesney, in: MORAES, 2009,
p. 236).
14
No caso do Brasil, no início dos anos 1980, antes da adesão ao receituário neoliberal nos governos Collor e
Fernando Henrique, o cinema nacional respondia por 30% do mercado (Dênis de Moraes, in: MORAES, 2009, p.
206).
15
Atualmente, há quem diga que não faz mais sentido falar nisso, porque Hollywood se internacionalizou,
muitos diretores estrangeiros foram gravar lá, ou estúdios foram comprados por empresas asiáticas, entretanto,
diretores estrangeiros que vão para lá não gravam os roteiros que levam, mas os hollywoodianos, e precisam
produzir de maneira que os filmes sejam semelhantes aos de Spilberg, acabando por produzir filmes mais
“patrioteiros” que os de diretores norte-americanos, como é o caso de Air Force One, do diretor alemão
Wolfgang Petersen, e Independence Day, de seu compatriota Roland Emerich (CANCLINI, 2009, p. 29; 2010, p.
151).
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Com outras mídias acontece a mesma dificuldade de entrar na China. Grandes
empresas de mídia estadunidenses e europeias têm constatado isso por meio de fracassos. O
representante local dos irmãos Weinstein\Miramax é contundente quanto a essa questão:
Todos os estúdios americanos, sejam grandes ou pequenos, vêm à China para tentar
abocanhar uma parte do imenso mercado chinês, com estratégias que fazem sentido no
papel, como a guerra no Vietnã ou no Iraque. Mas a situação in loco é muito mais
complexa. De qualquer maneira, o mercado é tão vasto e tão estratégico que vamos
continuar tentando e tentando (apud MARTEL, 2012, p. 226).

Entre as dificuldades e complexidades a enfrentar estão o controle por parte do
governo, similar ao mencionado acima quanto ao cinema, e também a pirataria de filmes e
plágios de sites e programas de TV, muitas vezes pelas próprias empresas locais contratadas
pelos estúdios estrangeiros que se instalam no país. Concorrentes, que em geral pertencem ao
governo, quando levados aos tribunais por tais plágios, sempre vencem. Nem mesmo o
famoso magnata mundial da comunicação, Rupert Murdoch, teve sucesso no país. Após
tentativas com altos investimentos que o aparato econômico de seu grupo propicia, após até
mesmo ele próprio ter se instalado no país e casado com uma chinesa, resolveu desistir e
transferir suas tentativas para Índia e Taiwan. Também desistiram outros grupos grandes
como Columbia e Warner. O Google ameaça retirar-se e a Disney continua esperando sinal
verde das autoridades chinesas para instalar um parque temático no país (MARTEL, 2012, p.
246-247). Murdoch, em uma conferência, expressou sua perplexidade ante aos maus
resultados obtidos na China:
Nós não nos saímos bem na China. Devemos mostrar-nos extremamente humildes. Posso
dizer apenas que ninguém – e digo bem: ninguém −, nenhum dos grupos americanos ou
ingleses de mídia, conseguiu até agora ter um impacto na China. É um mercado muito
amplo, mas muito sensível, realmente muito sensível. Um mercado muito difícil para
forasteiros (apud MARTEL, 2012, p. 247).

As estratégias reversas no campo da comunicação por parte de mídias locais não são
verificáveis apenas nos grandes exemplos, como os citados acima. Em Mídia, poder e
contrapoder, Denis Moraes faz um inventário de uma enorme miríade de agências de
informação e comunicação voltadas a fazer contraponto existentes na América Latina na
internet, em rádios, na imprensa, fotografia, formadas por ativistas, jornalistas, produtores
culturais e intelectuais. Algumas destas, por exemplo, têm mais de um milhão e meio de
acessos por mês (MORAES, RAMONET, SERRANO, 2013, p. 121-128). No mesmo livro,
Pascoal Serrano chama a atenção para o fato de que, dependendo do contexto, rádios livres,
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televisões comunitárias e pequenas publicações impressas, dentre outros, podem ter mais
relevância que a internet (MORAES, RAMONET, SERRANO, 2013, p. 182).
Essas estratégias ou tendências reversas são algo que tem semelhança com as
dinâmicas contraditórias ao expansionismo militar. Uma matéria da Pátria Latina
(11.02.2010), bastante extensa, aborda as dinâmicas militares contraditórias, no que é possível
perceber essa similaridade. O texto trata dos posicionamentos geopolíticos e econômicos dos
países; das ações e reações nas disputas por hegemonia; do crescimento contínuo do poder
militar dos EUA e das dinâmicas em contrário. O autor, José Luís Fiore, especialista em
relações internacionais, argumenta que o sucesso econômico e a expansão econômica e militar
da potência líder de cada época são sempre uma força e um impulso fundamental para o
fortalecimento de todos os demais Estados e economias que se proponham concorrer ou
“substituir” a potência hegemônica. A expansão dos EUA “ressuscitou” militarmente a
Alemanha, a Rússia e o Japão, e contribuiu para o fortalecimento da China, Índia, Irã,
Turquia, Brasil, países que disputam zonas de influência com os EUA, e participam da
“corrida imperialista” que se explicitou na primeira década do século XXI, e que deve se
intensificar nos próximos anos. Essa nova configuração estrutural, e sua expansão contínua,
explica o aumento da “pressão competitiva”, dentro da economia mundial, nessa primeira
década do século atual. Segundo o autor, as pressões econômicas, somadas às competições
geopolíticas e à corrida imperialista em curso, são manifestações de que o “sistema
interestatal capitalista” está atravessando uma grande “explosão expansiva” (Ibid.). Pelo que o
autor explica e pelo já exposto na tese até aqui, o processo geopolítico pelo qual passa o
mundo atualmente parece tender mais, de fato, a uma explosão expansiva, que à
convergência.
Conforme Dominique Wolton (2006, p. 116-117), a comunicação cria relações sociais,
mas até certo limite. Se a distância entre as relações sociais se revela excessivamente grande,
a comunicação, mesmo em iniciativas poderosas como a CNN, cria a revolta e o efeito
bumerangue. No lugar de levar um maior número de pessoas a concordar e aceitar os valores
do Ocidente, a informação pode suscitar “revolta identitária” e conflitos. Segundo ele, na falta
de um norteamento humano, sistemas de informação podem gerar resultados inversos aos
pretendidos. A CNN e outros canais de informação 24 horas, criados na década de 1980, são
um exemplo eloquente disso. De origem americana, durante já cerca de 35 anos de
funcionamento, eles não garantiram uma melhor compreensão do mundo, mas, ao contrário,
reforçaram um ponto de vista ocidental e principalmente norte-americano, acentuando
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finalmente o antiocientalismo e antiamericanismo que objetavam reduzir (WOLTON, 2006, p.
121). Também o historiador Eric Hobsbawm, falecido há alguns anos (1917-2002), defende
que “a política atual dos Estados Unidos [então no governo Bush 16] é mais impopular do que
a de qualquer outro governo americano no passado e, provavelmente, do que qualquer outra
grande potência em todos os tempos” (HOBSBAWM, 2007, p. 157) e isso não acontece por
falta de estratégias e poder de transmissão de informação e de um orçamento milionário para
tentar melhorar a imagem do país no estrangeiro (MORAES, RAMONET, SERRANO, 2013,
p. 167). Milton Santos, em Técnica, espaço, tempo, afirma que as redes de comunicação
usadas como tentativa de unificação mundial e não de união (ele faz analogia entre o conceito
de negentropia da termodinâmica − a medida do grau de organização e ordem das partículas
de um sistema − e essa unificação mundial desejada nas estratégias das potências
internacionais), acabam gerando o contrário, a entropia (desordem do sistema e
espontaneidade dos processos físicos), fragmentação e desordem. Ou seja, ao invés de
unificar, surgem inesperadamente contradições, reversões, diversificações, resistências, o que
ele também define como “tendência à explosão” expansiva (SANTOS, M., 2008, p. 28).
A

contradição

entre

a

informação

mundial

e

uma

diversidade

cultural,

insuficientemente levada em conta, tornou-se patente. Conforme Wolton, em vez de
aproximar os pontos de vista, a informação mundial aumenta as distâncias e exacerba os malentendidos. Tornam-se cada vez mais numerosos os que têm opinião contrária à imposição à
força dos EUA ao resto do mundo de sua concepção de liberdade, de informação e de
democracia. O ponto culminante disso foi a segunda guerra contra o Iraque, na qual morreu
uma visão unilateral e técnica da informação e da comunicação. É verdade que o país ganhou
militarmente a guerra, mas a perdeu, no plano político e da comunicação. A mundialização da
informação não fez senão acentuar o sentimento de uma invasão ilegítima. Como
bumerangue, a informação voltou, aumentando o antiocidentalismo e o antiamericanismo, até
mesmo nos países ocidentais que fizeram parte da aliança. Essa guerra, conforme Wolton, que
foi concebida para mostrar a força do unilateralismo dos EUA simbolizou o seu fim17. Sinal
16

O autor referia-se ao governo Bush, mas, embora a eleição de Barack Obama tenha amenizado inicialmente a
situação, o antiamericanismo não só persiste, como aumentou, afirma Jean Ziegler (p. 12).
17
Segundo Noam Chomsky e Tariq Ali, a guerra do Iraque não objetivou o petróleo e sim a hegemonia.
Tencionava ostentar poder imperial e servir de exemplo para países subdesenvolvidos que possuem muitos
recursos naturais e que não se submetam às “prioridades” e políticas dos EUA para que vejam os custos a que
podem ser submetidos se ousarem ser nacionalistas (KELLNER, 2001, p. 259). Conforme Pieterse, o fato de o
alvo ser um “anão militar” segue a lógica dos alvos fáceis americanos para guerras teatrais, como Granada e
Panamá. O PIB do Iraque equivale ao de Kentuchy. Mas isso acaba se tornando uma “faca de dois gumes”,
justamente porque o alvo é um “anão”: a demonstração de poder não é muito eficaz e, se fracassar, tem o efeito
oposto de expor fraqueza, de fato. Afeganistão e Iraque se tornaram atoleiros militares prolongados e
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de que não é mais possível fazer pouco da diversidade cultural e que o processo da
comunicação mundial foge ao controle (WOLTON, 2006, p. 21-23). Na concepção de
Wolton, esse efeito bumerangue aumentará. Ao contrário do que se acreditava, o aumento da
informação não reduz a discrepância entre as opiniões, simplesmente porque quanto mais
informação, mais opiniões e rumores diferentes haverão (Ibid., p. 87).
É comum que se considerem como incipientes as forças periféricas, sejam
econômicas, bélicas ou comunicacionais, mas as “solidariedades tribais” surpreendem. As
resistências populares ou nacionais superam as divisões étnicas e mobilizam tradicionais
lealdades tribais. Isso explica, por exemplo, as dificuldades da OTAN e dos EUA no
Afeganistão e Iraque. A maior potência mundial, com seu enorme aparato tecnológico,
comunicacional, econômico e os armamentos mais sofisticados do planeta teve imensas,
prolongadas e inesperadas dificuldades e fracassos em derrotar “um exército de maltrapilhos”,
com um contingente que não passava 25 mil pessoas, no caso do Afeganistão, e com poucas
armas. As forças aliadas pouco permaneciam nos territórios em que conseguiam chegar, dos
quais sempre recuavam, sendo que dez anos após o início da guerra, os talibãs controlavam
cerca de 80% do Afeganistão (PÁTRIA LATINA, 30.07.2012).
Dentre os muitos exemplos existentes no corpus da pesquisa sobre o tema das relações
entre território e informação mundial, para citar dois outros maiores quanto a hostilidades
econômicas e culturais que acontecem na mídia, nota-se a existente nas mídias dos países
desenvolvidos do Ocidente em relação aos BRICS, e também as hostilidades mútuas entre os
países da União Europeia, o bloco econômico que até a crise econômica iniciada em 2008 era
considerado o mais consistente quanto à coesão e o mais consolidado exemplo de
“globalização”. Quanto aos BRICS, nas matérias da The Economist presentes no corpus se
verificam as hostilidades, a cada reunião dos presidentes ou outras iniciativas do grupo. São
publicadas matérias que afirmam que o bloco não funciona; que a disparidade entre os países
o torna inviável; que os resultados das cúpulas do bloco não passam de manifestações de boas
intensões. Percebe-se nas entrelinhas uma torcida contra os BRICS; um certo ressentimento
pelo crescimento econômico desses países e por suas perspectivas e pela possibilidade de que
superem países ocidentais. Um dos artigos da Pátria Latina que tratam do tema BRICS atesta
isso, com clareza. O título é “BRICS conseguem furar o cerco” (27.03.2013). O texto discute

malsucedidos para os EUA (PIETERSE, 2009, p. 141-142). De acordo com matéria de um jornal irlandês
(Herald, 23.01.2008), “é difícil imaginar um fracasso de gestão maior que o dos anglo-americanos no Iraque.
Raras vezes recursos tão grandes foram desperdiçados em tão pouco tempo e com efeitos tão pífios” (apud
PIETERSE, 2009, p. 160).
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as notícias que circulam na mídia ocidental sobre a suposta “morte prematura dos BRICS”, ou
de que esses países estariam esperando “mais reconhecimento das potências ocidentais”. Esse
artigo, escrito por Pepe Escobar para o site Ásia Times On line, republicado por Pátria Latina,
argumenta que isso se trata de miopia, de tolices ou de enviesamentos perpetrados por
interesses econômicos. Em sua opinião, tais visões não correspondem à realidade pelo fato de
os BRICS estarem caminhando a passos largos para decisões e inciativas conjuntas. Escobar
cita o economista Jim O’Neill que, em 2001, cunhou a sigla que dá nome ao grupo. Ele havia
declarado, em uma longa entrevista recente concedida à revista alemã Der Spiegel, que os
BRICS haviam “excedido suas expectativas”. O texto reconhece as “autoevidentes diferenças
políticas e econômicas” existentes no grupo, mas afirma que elas não impedem os países de
funcionarem como grupo; de tomarem medidas para aumentarem o comércio entre si; de
estarem alargando as decisões para além do comércio, na política, e em projetos conjuntos,
como a criação de um Banco de Desenvolvimento para financiar infraestrutura e
desenvolvimento sustentável e de uma agência de risco própria para não ficarem na
dependência das agências de risco ocidentais; a atuação conjunta em organismos
internacionais para possibilitar um mundo multipolar (PÁTRIA LATINA, 27.03.2013).
Mesmo entre os órgãos de mídia de países mais próximos geograficamente, com mais
vínculos e semelhanças, como é o caso dos países na União Europeia, as políticas editoriais
ligadas ao território são perceptíveis, como se identifica em diversas matérias pesquisadas da
The Economist. Por exemplo, há várias que tratam da animosidade entre os ingleses e a União
Europeia e entre os países em geral que compõem o bloco. Por exemplo, uma das matérias da
The Economist questiona “o que explica a hostilidade feroz da imprensa britânica em relação
à União Europeia?” e argumenta que isso se dá por três razões. Parte seria fruto da
concorrência entre os veículos de imprensa e da busca de leitores. Outra parte seria porque o
“ceticismo real da máquina política britânica em relação à UE escorre para o discurso
público”. E em terceiro lugar porque, segundo o texto, jornalistas “preguiçosos” teriam
dificuldade de compreender a complexidade do bloco; os custos de suas regulamentações; a
dificuldade de aplicar leis iguais a países diferentes, com economias, sistemas de mercado de
trabalho e regimes ambientais diferentes; dificuldade de compreender os “arranjos
constrangedores e tentativas de soluções que custam e são ineficazes” para aplicar essas leis
em países diferentes e, quando necessário, colocá-las acima de normas nacionais vigentes;
bem como a incompreensão da impossibilidade de mudar leis sem que todos os Estadosmembros aprovem as mudanças (THE ECONOMIST, 31.03.2010).
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Inclusive na internet, que seria, entre os meios de comunicação existentes, o mais
propício a romper fronteiras, nacionalidades e diferenças, juntando o mundo em uma “aldeia
global”, há animosidades entre os usuários, entre empresas e países que chegam ao ponto de
ataques, guerras cibernéticas, preparações e defesas para isso. Algumas matérias da Pátria
Latina abordam a questão das guerras cibernéticas. Um artigo de Altamiro Borges (PÁTRIA
LATINA, 10.02.2011) informa que os EUA estão investindo pesado em preparação para
guerras e defesas cibernéticas, e que o Pentágono já teria, inclusive, desenvolvido aparatos
para “bombardeios lógicos”, que podem “desconectar a internet de países adversários” e até
interromper a comunicação on line. É uma ameaça real, uma potência em guerra pode
derrubar toda a rede comunicacional de um país ou região, incluindo o sistema bancário ou de
comunicação aérea, marítima e terrestre, entre outros (Serrano, in: MORAES, RAMONET,
SERRANO, 2013, p. 180). Um professor da Naval Postgraduate Scholl dos EUA, John
Arquilla, citado no artigo de Altamiro Borges, diz que “temos como realizar essas operações,
usando equipamentos via satélite, sem satélite e por meio de embarcações”. Através da
tecnologia desenvolvida pela empresa estadunidense Fastcom (Forward Airborne Secure
Transmissions and Comunication), também já seria possível utilizar drones (aeronaves não
tripuladas), balões ou via terrestre para acessar celulares e computadores. O texto afirma que
vários estudos atestam que a internet é, de fato, vulnerável, podendo ficar à mercê das grandes
corporações empresariais em momentos de conflitos (PÁTRIA LATINA, 10.02.2011). Outra
matéria informa que a defesa do ciberespaço é de máxima prioridade não só para os EUA e
que as estatísticas revelam que os cibercriminosos estão ficando mais sofisticados e criativos
na distribuição de formas mais agressivas de softwares maliciosos (malware). Numerosas
publicações dos EUA, segundo o texto, mostram que a reforma das forças cibernéticas para a
defesa nacional e a estratégia da guerra cibernética estão a ponto de se completar (Id.,
10.09.2010b). O general Keith Alexander, chefe do novo Cibercomando do Pentágono
(ARFORCYBER), afirmou: “Temos que ter capacidade ofensiva, o que significa que, em
tempo real, seremos capazes de aniquilar a qualquer um que nos ataque”. Ao mesmo tempo
que Washington acusa outros países de ajudar ou patrocinar o terrorismo cibernético (as
estatísticas oficiais norte-americanas, conforme a matéria, acusam a China da maioria dos
ataques informáticos contra os sistemas dos EUA), o país emprega muitos recursos para a
formação do novo pessoal para as guerras cibernéticas. O comando cibernético do Pentágono,
conforme informações provenientes do jornal The Washington Post, citadas pela matéria, é
formado por mil hackers de elite e espiões militares subordinados a um general de quatro
estrelas. Já o serviço de assessoria de imprensa do exército dos EUA, também citado, informa
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que o departamento de defesa tem “15.000 redes e 7 milhões de dispositivos informáticos em
uso em dezenas de países, com noventa mil pessoas trabalhando para manter essas redes,
cujas operações dependem em grande parte das empresas comerciais”. A atração de aliados e
das empresas privadas que trabalham no âmbito das tecnologias da informação e da segurança
também se inclui nessas estratégias dos EUA quanto aos conflitos cibernéticos (PÁTRIA
LATINA, 10.09.2010b).

3.3. Silêncios e invisibilidades
Há diversas e enormes partes ou aspectos do mundo que são silenciados ou
permanecem na invisibilidade, e “até mesmo continentes inteiros, como no caso da África
Subsaariana, foram declarados ‘desnecessários’, supérfluos para a economia mutável de
acumulação capitalista” (Giovanni Arrighi, apud Fredric Jamneson, in: AIDAR; SOVIK
[Orgs.], 2001, p. 24). Mesmo nos países mais ricos e conectados a todas as formas de
comunicação e tecnologias da comunicação, como é o caso dos EUA, “devido ao domínio da
mídia de lazer”, ao “isolamento geográfico e histórico”, “à baixa densidade social”, os pontos
de vista alternativos dificilmente conseguem espaço (PIETERSE, 2009, p. 55-56). Embora se
imagine que estamos em uma “aldeia global”, não se sabe quase nada sobre muitos países, às
vezes países próximos e vizinhos, enquanto outros têm exposição excessiva. Como tem
frisado Boaventura de Souza Santos, em diversos de seus livros, há um evidente desperdício
de experiências cognitivas do mundo devido ao que ele chama de linhas abissais, separações
invisíveis entre o que é valorizado e o que é esquecido (Boaventura Sousa Santos, In: SOUSA
SANTOS, MENESES [Orgs.], p. 61).
Há também uma visível deterioração naquilo que Marc Schiller denominava
“informação socialmente necessária”; a baixa circulação de material crítico mesmo na
internet, o qual tem acesso difícil para o usuário comum. Também os sistemas de busca
hegemônicos na rede descartam ou deixam em segundo plano grande volume de informação
sobre os países do Sul do mundo (Aníbal Ford, in: MORAES, 2009, p. 90). Os maiores
espaços são ocupados pelo entretenimento leve. Os conglomerados de mídia e os próprios
usuários, “livram-se gradualmente da substância da esfera pública” (McChesney, in
MORAES, 2009, p. 236; MORAES; RAMONET; SERRANO, 2013, p. 177). Na visão de
Umberto Eco, as redes digitais amplificam as vozes de uma “legião de imbecis” que, antes
destas plataformas, apenas falavam nos bares, depois de uma taça de bebida, sem prejudicar a
coletividade. “Normalmente, eles eram imediatamente calados, mas agora têm o mesmo
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direito à palavra que um Prêmio Nobel” (BRASIL 247, 12.06.2015). Já não se consegue
identificar se muitas informações são falsas ou verdadeiras. O excesso de mídias e de
informações, “está fazendo com que o mundo tão intercomunicado se torne indubitavelmente
cada dia mais opaco” (Martín-Barbero in: MORAES, 2009, p. 58). O próprio presidente de
uma das chamadas mídias sociais mais populares, Mark Zuckerbeg, do Facebook, atestou isso
de maneira cabal em recente entrevista coletiva. Questionado por um dos jornalistas sobre os
critérios dos algoritmos que decidem as notícias exibidas a cada usuário, ele respondeu que
“um esquilo no seu jardim pode ser mais relevante para seus interesses atuais do que gente
morrendo na África” (Carta Capital, n. 848, 06.05.2015, p. 38-41). Ou seja, na visão dele, o
público não quer saber de problemas alheios, ainda mais se distantes, e sim de seus gostos e
decisões cotidianas. Geralmente, textos e vídeos longos, principalmente se exigem algum
esforço ou causam algum desconforto ao leitor, têm menos chance de aparecer nas páginas
pessoais dessas redes do que fofocas sobre celebridades, informações superficiais, enganosas
e engraçadas, fotos de gatinhos, da refeição feita naquele dia, do passeio, dicas de consumo e
problemas do cotidiano. Em pesquisas realizadas em 2014, citadas pela matéria quanto ao uso
do Facebook, quantias significativas responderam que o acessam para ver notícias: 67% no
Brasil urbano; 50% na Espanha; 31% na Dinamarca; 26% na Alemanha; 32% na Finlândia;
27% no Reino Unido e na França; sendo que, nesses mesmos países, as porcentagens de uso
para “qualquer propósito” são em média o dobro dos respectivos percentuais (Ibid.).
O surgimento acelerado de novas tecnologias de comunicação não tornou obsoletas
afirmações de Paulo Freire em diversos de seus escritos em que aponta o “mutismo” e a
“cultura do silêncio” dos oprimidos, impedidos de ter voz, mergulhados na submissão pelo
silêncio (PÁTRIA LATINA, 23.03.2011). Segundo Wolton, essa fragilidade da comunicação
no mundo de hoje acontece porque a comunicação é promovida como valor mercantil e de
poder pela “ideologia da técnica”, mas insuficientemente como valor humanístico e
democrático em seu sentido etimológico de pôr em comum (2006, p. 171). Ele acredita que
daqui a alguns anos se constatará que a internet foi o apogeu e depois a frustração da
ideologia da técnica. Apogeu porque a partir de 1995 “não se falava de outra coisa senão da
‘revolução da internet’”. Tudo o que não foi resolvido pelas chamadas “autoestradas” da
informação dos anos 1980 e 1990 se imaginava que seria pela internet, que, com suas redes e
teias, instalaria a economia e a sociedade da informação, preencheria o fosso entre Norte e Sul
do mundo, subverteria os regimes autoritários, regeneraria as democracias e formaria um
novo ser humano. A frustração começou com a derrocada da onda especulativa entre 2000 e
2002. Entretanto, mesmo que se constate que a internet não foi capaz de tudo isso, a ideologia
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da técnica, segundo ele, renascerá com outras tecnologias, mas a comunicação e a
intersubjetividade não se reduzem à sua performance técnica e à abundância de transmissão
de informação (WOLTON, 2006, p. 82-85).
Os proprietários dos grandes meios de comunicação gostam do tema liberdade de
expressão quando se trata de sua própria liberdade, mas quando outros grupos a reivindicam,
“os pobres, os negros, os índios [...], então se pode ouvir os gritos de ‘censura’ e a ladainha
sobre o risco de se extinguir a liberdade de expressão” (PÁTRIA LATINA, 15.11.2010).
Diversos outros artigos da agência Pátria Latina apontam e discutem exemplos desses
silenciamentos. Um dos quais cita os modos de vida dos Quíchua equatorianos e dos Guarani,
“bem diferentes do modo de produção capitalista baseado na exploração, na competição, no
individualismo”. O chamado “bem viver” desses povos pressupõe uma relação
verdadeiramente harmônica e equilibrada com a natureza; está sustentado na cooperação e na
proposta coletiva de organização da vida. Conforme o artigo, esses são conceitos “perigosos”,
por isso não ganham espaço nas propagações de modos de vida realizadas nos meios de
comunicação. Mas não apenas modos de vida tão diferentes e alternativos são tornados
invisíveis na mídia. Outro artigo lembra que, enquanto os presidentes de toda a América
Latina estavam reunidos em Caracas, na Venezuela, na cúpula que criou a CELAC
(Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos), o que significa “um dos maiores
acontecimentos da história dos povos latino-americanos”, a mídia do continente centralizava
suas atenções na cobertura da crise da Europa, o que, na prática, consiste em sonegar ao povo
“uma informação objetiva, necessária e de importância histórica para a humanidade” (Id.,
11.12.2011). Outro artigo lembra que o muro existente entre os EUA e o México e outros
muros segregadores não aparecerem em fotografias da mídia e são pouquíssimo abordados na
mesma, o que contrasta com o enaltecimento do “fim das fronteiras” (Id., 01.01.2010).
Com relação a tragédias internacionais, como a do Haiti, um artigo da Pátria Latina
chama a atenção para o fato de que, constantemente, quando há tragédias “em algum canto
pobre e esquecido do mundo que a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar”, por alguns
dias esses lugares aparecem; “o circo da mídia desce, os veículos disputando uns com os
outros para mostrar as imagens mais chocantes”. Propala-se também o “circo da ajuda
internacional”. Sobre esta última alega-se que, depois, em grande medida, não chegam os
aportes anunciados ou o que se realiza, chega demasiado tarde. Segundo o texto, uma semana
depois o assunto começa a deslizar da mídia e com um pouco mais de dias é ocultado pelas
notícias dos últimos “óscares” (PÁTRIA LATINA, 27.01.2010).
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Não só com relação a tragédias há carência de profundidade, pouca discussão das
causas históricas, descontinuidade dos temas, pois trata-se de um problema do noticiário
internacional em geral. O sociólogo Emir Sader lembra, em artigo na Pátria Latina, que as
editorias internacionais, no caso da imprensa brasileira (embora o problema não seja só do
Brasil) “estão entre as piores de todas”; que é praticamente impossível seguir um tema além
de “momentos específicos”, seja porque o espaço reservado é muito pequeno, seja porque a
própria equipe da editoria dedicada à cobertura de notícias internacionais costuma ser
reduzida (04.03.2011). Ele informa que perguntou ao editor de um jornal paulista sobre a
razão disso e ele respondeu que era porque não havia interesse dos leitores. Para Sader, tratase de um círculo vicioso: “se produz uma internacional desinteressante e não se recebe
demanda por maior empenho nos temas internacionais”.
Mesmo nos EUA, e em outros países com alto grau de conexão com os canais de
informação 24 horas, com a diversidade de outros canais e mídias, com ótimos aparatos
técnicos e econômicos, com as empresas gigantes de internet e suas redes sociais, com a
elevada porcentagem de conexão da população, isso não faz que o mundo todo esteja tão
conhecido e transparente para seus habitantes. Há muita opacidade, desinformação, ou
mesmo, desconhecimento. No corpus da pesquisa, por exemplo, há um artigo que faz uma
lista de dez guerras declaradas pelos EUA, com as respectivas “dez mentiras midiáticas” a
respeito (PÁTRIA LATINA, 03.05.2011). Para cada uma das guerras listadas, o artigo segue
um esquema no qual informa seu período; o que se propalou nos meios de comunicação para
justificá-la e conquistar o apoio da população; o que estava ocultado e mais tarde se soube; o
verdadeiro motivo que levou à guerra; as consequências para a população atingida. A lista
inicia com a guerra do Vietnã (1964-1975) com as notícias de que Vietnã do Norte teria
atacado dois barcos dos Estados Unidos na baía de Tonkin, o que não ocorreu. E termina com
a última guerra, a do Iraque, começada em 2003, para a qual se disseminou que o país possuía
armas de destruição em massa, com base em relatórios falsificados. O artigo mostra que
nesses pretextos e no apoio popular às guerras há sempre um componente de
desconhecimento em relação aos outros países, povos e culturas. A cada ano, a Pátria Latina
publica matérias sobre o trabalho de um grupo acadêmico dos EUA que elabora a lista das dez
notícias mais “censuradas” do ano no país. Esse trabalho é liderado atualmente pelos
professores Peter Phillips e Mickey Huff (Id., 08.10.2011). O artigo informa que qualquer
universidade, faculdade ou estudante universitário pode participar do projeto, enviando
“notícias independentes” que tenham sido ignoradas pelos grandes meios dos EUA ou de
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outros países, respaldadas por fontes que se ajustem aos critérios de credibilidade do projeto.
A lista de 2010 incluía, por exemplo, as notícias ocultadas de que era o segundo ano em que
os soldados dos EUA enviados a guerras morriam mais por suicídio que em combate; a
manipulação de software e redes sociais por militares estadunidenses; a espionagem do
Google em dados privados, senhas e correios eletrônicos.
Não incluídos nessas listas, mas fatos de grande envergadura dizem respeito a
fronteiras físicas de países entre os maiores do mundo em extensão geográfica, Rússia e China
e atividades militares atuais dos EUA, três economias entre as maiores do mundo. As
informações referentes a isso constam de uma entrevista publicada pela Pátria Latina com um
professor que há anos pesquisa a temática, Michel Chossudovsky, canadense, professor e
pesquisador da Universidade de Otawa (PÁTRIA LATINA, 20.02.2012). O pesquisador
aponta uma “verdadeira fortificação em torno da Rússia e, sobretudo, da China”, do que o
mundo praticamente não sabe porque é algo que não aparece na mídia. O professor afirma que
os EUA, com auxílio de alguns aliados no Oriente, têm feito um grande destacamento de
tropas, armamentos e estabelecimento de bases militares ao redor desses dois países:
temos de considerar seriamente o fato de que este destacamento de tropas é o maior da
história mundial. Estamos assistindo o envio de forças navais, homens, sistemas de
armamento de ponta, controlados através do comando estratégico norte-americano em
Omaha, Nebrasca, e que envolve uma coordenação entre EUA, Otan e forças israelitas,
além de outros aliados no golfo Pérsico (Arábia Saudita e estados do Golfo) (Ibid.).

Os EUA, segundo informa o professor, estão aumentando a sua presença militar no
Pacífico, no oceano Índico, e estão tentando ter o apoio das Filipinas e de outros países do
Sudeste Asiático, como o Japão, a Coreia, Singapura, a Malásia (que durante muitos anos
esteve reticente em juntar-se a esta aliança): “Washington está formando uma extensão da
Otan na região da Ásia-Pacífico, direcionada contra a China” (Ibid.).
Destacam-se também, dentre os exemplos dessa ordem, no corpus da pesquisa, as
matérias e artigos da Pátria Latina relativos ao cerceamento e silenciamento de temas e a
verdadeira operação de guerra feita para perseguir a WikiLeaks e seu fundador, por terem
levado a público informações que eram ocultadas ou proibidas (Id., 20.12.2010; 09.12.2010b).
O governo Obama, em parceria com governos da Europa desenvolveu um “ataque
extrajudicial contra a WikiLeaks e a pessoa de Julian Assange” (Id., 20.12.2010). Autoridades
federais colocaram seu peso sobre empresas privadas para que se negassem a prestar serviços
à WikiLeaks e a qualquer pessoa que pretendesse estender apoio financeiro ao grupo. A
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pressão feita sobre o PayPal, a Amazon, a Mastercard e a Visa, que são prestadores de
serviços privados, demonstra o abuso de poder governamental. Houve pressão também sobre
o governo sueco para colocar a Interpol atrás de Assange, por conta de “ofensas sexuais
surreais”, ainda indefinidas, que os promotores gastaram dois meses preparando.
“Alegadamente, Washington ameaça cortar o compartilhamento de inteligência com as
autoridades amedrontadas de Estocolmo”. Houve informações também de que os suecos
colaboraram com Washington para manter Assange detido no Reino Unido por tempo
suficiente para que ele seja indiciado sob alguma acusação “criada pelo Departamento de
Justiça, que age em completo segredo” (PÁTRIA LATINA, 20.12.2010). Adicionalmente, a
Força Aérea dos Estados Unidos promoveu um blecaute no acesso eletrônico em todos os
computadores dos jornais que publicaram resumos dos telegramas vazados pela WikiLeaks.
Empregados do Departamento de Defesa ficaram proibidos de ler os jornais sob ameaça de
severa punição: “uma ordem geral proibiu todos os empregados de ler os telegramas
impressos − seja no santuário de suas casas, seja no lobby do Hotel Intercontinental de Cabul”
(Ibid.).

3.4. Estereotipização do diferente nas mídias
As fronteiras nacionais não pararam de significar diferenças e de estimulá-las de
formas as mais diversas, inclusive naquilo que há de mais negativo: os estereótipos e outras
formas de violência, até física contra o diferente. Nos tópicos anteriores, já foram abordadas
formas de coberturas e produções midiáticas enviesadas com relação a nacionalidades e
territorialidades, contendo boa dose de estereótipos e caricaturização, mas esse é um
fenômeno mais amplo. Não se pretende aqui fazer um inventário completo, o que daria muitas
teses quanto a estereótipos em noticiários, publicidade, cinema18 etc. Neste tópico, focam-se
os elementos mais destacados quanto a isso no corpus da pesquisa19, discutindo com autores
da bibliografia a respeito. Há muitas estereotipias com relação aos países da América Latina,
suas populações e seus governos; mas também há exemplos disso entre os países da Europa;
com respeito a religiões, em particular aos muçulmanos; e também o sentimento
antiamericano na América Latina e em outros lugares contém elementos estereotipados.
18

No cinema norte-americano, além dos estereótipos apontados por Kellner (2001) relativos a árabes, soviéticos,
orientais, vietnamitas, abordados anteriormente neste capítulo, Canclini inclui também os latinos, mais
especificamente mexicanos, geralmente mostrados como traidores, bêbados, bandidos, personagens
ridicularizados ou perigosos (Ibid., p. 199).
19
A questão dos estereótipos aparece em 11 textos da The Economist e 8 da Pátria Latina, além dos artigos com
críticas a visões estereotipadas
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Acreditava-se que, com mais informação, mais janelas abertas ao mundo, mais imagens do
“outro”, haveria redução dos estereótipos e dos preconceitos em proveito de mais tolerância,
mas, por enquanto, isso não ocorreu. O mundo mais interligado por meios atuais de
comunicação não significou até agora a emergência de um mundo mais tolerante, o que se
observa, por exemplo, em surtos de racismo e de xenofobia em estádios de futebol em países
sem história anterior de racismo (HOBSBAWM, 2007, p. 95; COSTA, André, 2002, p. 90). O
diferente, antes menos visível, está atualmente onipresente por meio das mídias e das viagens,
mas essa visibilidade não cria forçosamente mais compreensão. Quanto mais visibilidade há,
mais as diferenças são também visíveis e o outro permanece tão misterioso, exotizado, ou
estereotipado quanto antes (WOLTON, 2006, p. 152; ZIEGLER, 2011, p. 35), o que acontece
até mesmo no interior dos próprios países, tanto mais em relação a países diferentes. Essa
exotização e folclorização do diferente, ao mesmo tempo em que afirma a heterogeneidade,
exclui o “outro” do próprio universo, negando-lhe a capacidade de interpelar e questionar
(Muniz Sodré, apud Martín-Barbero, in: MORAES, 2009, p. 72). As barreiras culturais,
insularidades, falta de confiança nos estrangeiros, estereótipos e arrogância são obstáculos
inclusive para os negócios internacionais, como informa Ghemawat (2012, p. 66), motivos
pelos quais ele defende a necessidade de ampliar e garantir coberturas jornalísticas mais
equilibradas de notícias estrangeiras, limitar afirmações nacionalistas arrogantes, encorajar
mais estudo de línguas e exposição mais prolongada a outras culturas seja por viagens de
longa duração seja pela imigração.
Mesmo entre os países da Europa, que têm maior grau de proximidade física e de
interligação, a estereotipização permanece. E, no período de crise, se manifestou ainda mais.
A UE, embora com suas leis e princípios econômicos iguais para todos os países, continuou
tendo países mais fortes e mais fracos economicamente e, com a crise econômica, rivalidades
e depreciações mútuas latentes se evidenciaram. Países mais pobres e mais prejudicados pela
crise, embora tenham contribuído no funcionamento da economia no âmbito da União
Europeia e favorecido a economia dos países mais ricos – por exemplo, como mercado
consumidor dos produtos desses países –, se tornaram alvo fácil para todo tipo de estereótipos
e de explicações caricaturais. Alimentaram-se entre a população e nas mídias os estereótipos e
racismos nacionais: “gregos preguiçosos”, “italianos irresponsáveis”, “países e Estados
gastadores” etc. (PÁTRIA LATINA, 15.11.2011). De fato, como identifica Ghemawat,
períodos de crises e de dificuldades econômicos aumentam os estereótipos, as desconfianças
em relação a estrangeiros e a xenofobia (2012, p. 130, 233-236).
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Os imigrantes são também alvos de muitos estereótipos, atualmente isso se manifesta
sobretudo na Europa e EUA, mas também em diversos outros lugares, inclusive, entre regiões
internas de muitos países, como é o caso do Brasil. Os países mais ricos economicamente,
sobretudo os EUA, donos das principais indústrias culturais do mundo, conforme Wolton,
paradoxalmente pregam ao mesmo tempo a desregulamentação e o livre comércio para vender
seus produtos e programações e produzem informação que “diaboliza e caricatura
sistematicamente seus ‘inimigos’”; fecham seus países às outras partes do mundo,
especialmente às mais pobres, sob o pretexto da luta contra o terrorismo (2006, p. 130). Os
imigrantes e refugiados estigmatizados e rejeitados são a demonstração mais evidente de que,
a despeito do discurso sobre a abertura, existem sempre duas categorias de cidadãos: os
nacionais e os outros, com a permanência e até criação e intensificação de estereótipos,
preconceitos, xenofobia e fronteiras. A “globalização”, que era imaginada apenas como um
potente acelerador de homogeneização, está mostrando-se também como um potente
acelerador de contradição (WOLTON, 2006, p. 19-20)20. Os estrangeiros são facilmente
apontados como bodes expiatórios para os problemas econômicos. Há diversas matérias sobre
isso tanto na Pátria Latina, como na The Economist, muitas das quais apontam as crescentes
barreiras à circulação de pessoas entre os países; mesmo de pessoas que desejam estudar fora
de seus locais de origem, embora pesquisas aprofundadas mostrem que o fechamento de
fronteiras a estudantes e profissionais prejudica a economia dos países que fazem isso21.
Dentre estas, matérias da The Economist, como por exemplo, uma sobre a migração entre
países da União Europeia (16.06.2012) informa que os imigrantes do leste europeu, são
numerosos na Europa Central, mas não são muito populares, são alvo de preconceitos e
rejeições, e aponta a participação da mídia, com coberturas enviesadas e estereotipadas nesse
fenômeno, apontado casos concretos e consistentes em que isso se verifica. Fatos como esses
evidenciam que, embora tenha se tornado um lugar comum dizer que as populações da Europa
20

A ideia de que a aceleração e a velocidade da informação e dos eventos geram homogeneização também é
contestada com veemência por Milton Santos, que a atribui a Paul Virilio. A contestação é apontada de maneira
pronunciada em diversos escritos de Santos, especialmente em Técnica, espaço, tempo (2008, p. 48) e A
Natureza do Espaço (2006, p. 54): “A aceleração do tempo, ao invés de igualar ou anular os espaços como se
fala, aumenta a diversificação dos eventos e assim também a dos lugares”. Na concepção de Virilio, “Com a
realização de um progresso de tipo dromocrático, a humanidade perderá a diversidade; para assumir um estado
de fato, ela tenderá a cindir-se unicamente em povos que esperam (a quem é permitido esperar, em futuro,
chegar à velocidade que capitalizam dando-lhes acesso ao possível, isto é, ao projeto, à decisão, ao infinito: a
velocidade é a esperança do Ocidente) e povos que desesperam, bloqueados pela inferioridade de seus veículos
técnicos, que moram e subsistem em um mundo finito” (Paul Virilio, Vitesse et politique, 1977, p. 54, apud
SANTOS, M., 2008, p. 220, grifos do autor).
21
THE ECONOMIST, 06.10.2012; 09.10.2012; 20.10.2012. Uma matéria da Pátria Latina (04.11.2008) aponta
que, em apenas um ano, os EUA deportaram mais de 400 mil mexicanos. Ao todo, no corpus da pesquisa, são 16
matérias da The Economist e 9 da Pátria Latina que tratam de impedimentos à circulação de pessoas entre os
países.
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e EUA estão se tornando multiculturais, nesses países, segundo Dominique Wolton,
“praticamente não há respeito algum pela diversidade das populações que vivem em seus
territórios” (2006, p. 154-155). Embora tenha crescido a diversidade étnica entre a população,
há distinções e valores diferentes de acordo com a comunidade, por exemplo, vale mais ser
amarelo, que magrebino ou negro e todo o poder das imagens e dos símbolos remete a uma
“sociedade branca” (Ibid., p. 153-155).
As estereotipizações relativas a latino-americanos também são abundantes. Dentre
estas, uma das mais destacadas nas matérias da Pátria Latina é o tratamento depreciativo
levado a cabo na mídia internacional, mas também nas próprias mídias do continente latino.
Em 2010, o cineasta norte-americano Oliver Stone publicou um documentário intitulado Ao
sul da fronteira, o qual mostra a maneira estereotipada com a qual a mídia estadunidense
aborda a América Latina, em particular seus governos com tendências não alinhadas aos
Estados Unidos, ao mesmo tempo mostrando a diferença desse tratamento midiático com a
realidade desses presidentes e seus governos (são abordados sete presidentes). A agência
Pátria Latina abordou o documentário em algumas matérias. O filme, segundo o diretor, seria
uma “tentativa de reverter a imagem errônea que o americano dos EUA, em geral, tem da
América Latina, principalmente de seus políticos e governantes” (PÁTRIA LATINA,
08.06.2010). Stone informa que “entre 15 e 20 por cento do filme é composto por críticas
escandalosas e diretas ao presidente Chávez”, reproduzidas da mídia dos EUA: “mostramos
isso sem rodeios”; “Ele é tachado de tudo pela Fox News, mas também pelo New York
Times” (Id., 10.09.2009). Nesse sentido, é emblemática a cena de abertura do documentário,
que mostra uma jornalista de um programa de televisão, nos Estados Unidos, fazendo piadas
com um de seus colegas sobre Chávez. Os participantes do programa dão risadas quando ela
explica ter confundido “cacau” com “coca” quando afirmou que o então presidente
venezuelano consumia coca todos os dias. Dessa cena, Stone passa para a cena na Venezuela,
em entrevista com Hugo Chávez, que fala: “todas as manhãs faço meu desjejum com cacau”
(Ibid., 08.06.2010). A produção mostra que Chávez vinha sendo tratado pela imprensa norteamericana sob os estereótipos de “rebelde perigoso” e de “ameaça à segurança” (Ibid.,
10.09.2009). Segundo as matérias, o tom crítico do documentário em relação aos EUA, suas
políticas econômicas e sua mídia, rendiam fortes polêmicas no país, gerando também “surtos”
a favor e contra o filme em diversos países da América Latina. O diretor temia que o mesmo
ficasse sem distribuidor nos EUA, como já acontecera com outros filmes seus citados:
Salvador: o martírio de um povo, sobre El Salvador, teve dificuldade em encontrar
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distribuidor no país, e Comandante, sobre Fidel Castro, foi retirado da lista de exibição duas
semanas antes de sua transmissão prevista pela HBO (PÁTRIA LATINA, 10.09.2009).
O escritor uruguaio Eduardo Galeano (1940-2015), autor do livro As veias abertas da
América Latina, em artigo publicado na Pátria Latina (19.01.2010b), fez uma crítica também
contundente à forma estereotipada com que situações complexas do continente são tratadas.
Mais especificamente, ele aborda as falsas explicações para as mazelas do Haiti, o país latino
mais pobre do ponto de vista econômico. Os problemas haitianos foram conhecidos de
maneira pelo mundo após o terremoto devastador ocorrido em 2010. No artigo, Galeano
escreveu sobre a visita de quatro deputados alemães ao Haiti no final de 2009: “mal
chegaram, a miséria do povo feriu-lhes os olhos. Então o embaixador da Alemanha explicoulhes, em Porto Príncipe, qual é o problema”. Segundo o autor, a explicação era que a miséria
seria fruto da superpopulação e excesso de natalidade, por descuido dos casais haitianos. O
autor contesta, afirmando que o país é tão povoado quanto a Alemanha, tendo a mesma
quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Ele faz, então, uma breve síntese da
história haitiana, desde a colonização francesa, quando foi a colônia açucareira mais rica da
França, com trabalho realizado por escravos negros, passando pelas ditaduras militares
impostas pelos interesses dos EUA, o que inclui a deposição do primeiro presidente eleito no
país, Jean-Bertrand Aristide, “que tivera a louca ideia de querer um país menos injusto”. O
autor recorda o fato de que o Haiti foi o primeiro país das Américas a abolir a escravidão e o
primeiro da América Latina a proclamar independência, conquistas realizadas pelos negros
em 1803. Segundo Galeano, “a sova nas tropas de Napoleão Bonaparte”, enviadas para
manter o país como colônia, foi uma humilhação jamais perdoada pela Europa e pela “raça
branca” (Ibid.). A partir de então, a nação recém-nascida foi submetida a severo bloqueio
econômico e ao não reconhecimento como nação independente por parte dos outros países.
Por exemplo, segundo ele, os Estados Unidos reconheceram o Haiti apenas sessenta anos
depois do fim da guerra de independência, quando o país já estava em mãos de ditaduras
militares e “a Europa havia imposto ao Haiti a obrigação de pagar à França uma indenização
gigantesca, a modo de perdão por haver cometido o delito da dignidade”. Em 1915, os
Estados Unidos invadiram o país e o governaram até 1934; “retiraram-se quando conseguiram
os seus dois objetivos: cobrar as dívidas do City Bank e abolir o artigo constitucional que
proibia vender plantações aos estrangeiros” (PÁTRIA LATINA, 19.01.2010). Quando não
por intervenção direta, a ingerência se deu por meio de ditaduras favoráveis aos interesses
estadunidenses, sendo a mais recente, entre as elencadas por Galeano, a do general Raoul
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Cedras, que durou de 1991 a 1994. Para apagar as pegadas da participação estadunidense
nesse período “de ditadura sangrenta, os fuzileiros navais levaram 160 mil páginas dos
arquivos secretos”. Com a riqueza de informações históricas que sintetiza, o autor uruguaio
afirma que a explicação da miséria pelo excesso de povoação não passa de um “álibi
demográfico” e que, anteriormente, as potências ocidentais falavam mais claro, justificandoas com base em suposições de que os negros eram inferiores.
Essas formas de “álibis” estereotipados para explicar a pobreza de países latinos e
africanos são muito comuns na mídia e mesmo em teorias acadêmicas. Por exemplo, o
estereótipo da “indolência” dos latino-americanos e brasileiros permanece até hoje. Uma
matéria da The Economist, sobre o Brasil, de março de 2009, tem como título “Colhendo os
frutos da indolência” (05.03.2009b), e é ilustrada pela foto de um brasileiro deitado ao ar
livre, dormindo sobre uma colina, com vistas para uma pequena cidade do interior, onde se
percebe uma festa da população em frente à Igreja. Segundo o texto, o país teria sido
“indolente” em fazer reformas econômicas, mantendo barreiras mesmo quando elas eram
vistas como “fora de moda”. Por isso, está menos aberto ao mercado financeiro internacional
e, portanto, estava colhendo os frutos disso, estando mais preservado da crise. O texto referese também ao “avanço” em algumas reformas neoliberais rejeitadas no país até agora que,
segundo a revista o Brasil teria deixado de fazer por indolência, sem considerar a rejeição da
população a tais reformas. Não se consideram também iniciativas tomadas pelo governo local
no período de 2008 e 2009 para preservar o país da crise, que foram em direção diferente do
receituário neoliberal, mas credita-se a resistência do país somente à indolência.
Curiosamente, embora esta seja considerada algo negativo, os frutos relatados na matéria são
positivos22.
É comum que as análises sobre a economia dos países latino-americanos, como de
outros países em desenvolvimento sejam carregadas de estereótipos sobre as eternas mazelas
do “terceiro mundo” e se mostrem superficiais. Acontece isso mesmo em órgãos de imprensa
bem-conceituados como a The Economist. Desde a eclosão da crise de 2008, tem-se
verificado isso de maneira abundante. Uma matéria de 2009, por exemplo, afirma que, com a
deterioração global, a economia do país está “a ponto de paralisar”, de entrar “em grave
22

Isso que a The Economist chama de “indolência” do Brasil por não ter aplicado todas as reformas neoliberais
rapidamente no período considerado “ideal”, Milton Santos chama de “a força dos lentos”, os que têm menos
acesso à velocidade elogiada por Paul Virilio. Por terem menos possibilidade de “estar em fase com esse
imaginário perverso e ir descobrindo as fabulações” têm a força de escapar das estratégias hegemônicas
(SANTOS, M., 2006, p. 220-221).
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recessão”, de “aumentar o desemprego”, mesmo que o governo estivesse tomando medidas
para que isso não acontecesse (THE ECONOMIST, 25.02.2009). Outra matéria tem por título
“Economias latino-americanas: mantendo os dedos cruzados – na América Latina, os
adversários mais incisivos das finanças globais são os mais propensos a sofrer em suas mãos”
(Id., 02.10.2008). A matéria é ilustrada por uma caricatura de um latino-americano com uma
moeda dourada gigante caindo de um monumento em sua direção e ele fugindo assustado.
Uma corda amarrada à moeda passa perto de seu pescoço sugerindo uma possível forca. Essa
matéria, seguindo o costume do que sempre ocorreu em episódios de crises internacionais,
afirma que “alguns países vão estar em apuros”, “encabeçando a lista os países cujos
mercados têm sido vistos por algum tempo como malcomportados: Venezuela, Argentina e
Equador”. No entanto, a crise está decorrendo há alguns anos e, mesmo que os países latinos
tenham sido afetados por ela, esses prognósticos não se realizaram, inclusive um dos países
apontados como “malcomportado”, o Equador, tem tido crescimentos econômicos elevados,
acima de 5% durante a crise, uma das maiores taxas de crescimento do mundo no período
(AMÉRICA ECONOMIA, 28.10.2013). No caso do Brasil, nos anos posteriores a essas
matérias, o país manteve um ritmo econômico bom, chegando a crescer acima de 7% em 2010
e 3,9% em 2011, passando a ficar com mais dificuldades, com baixo crescimento ou recessão
apenas a partir de 2014, o que, embora com muitos efeitos da crise, não chega ao ponto das
catástrofes anunciadas.
Também com relação aos blocos e organismos de integração dos países da América
Latina abundam estereótipos na mídia internacional e na mídia brasileira aliada a interesses
internacionais. Quando da criação da CELAC (Comunidade de Estados Latino-americanos e
Caribenhos), que reúne os 33 países do continente americano, com exceção de Estados
Unidos e Canadá, uma matéria da The Economist classificava o organismo depreciativamente
como “um novo clube regional” (THE ECONOMIST, 26.11.2011). No meio do texto
aparecem de maneira diluída elementos que apontam para a importância do bloco, tais como
redução da influência dos EUA e a substituição da OEA (Organização dos Estados
Americanos), organismo que sempre foi comandado pelos Estados Unidos; inclusão de Cuba
e apoio à quebra do bloqueio histórico que pesa sobre o país; redução da influência da
Espanha nos países de língua espanhola. Considerando a história do continente latino, todos
esses avanços não significam pouca coisa; apesar disso o foco da matéria é afirmar que, ante
aos vários grupos existentes citados, às vezes também depreciativamente, Mercosul, Alba,
Unasul, União do Pacífico e o grupo de países de língua inglesa do Caribe, o novo organismo
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ficaria sem espaço e sem função. A cúpula dos 33 presidentes que inaugurou a CELAC
(Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos) é referida na matéria pelo termo
informal da língua inglesa “get-together”, usado para reuniões pequenas e sem importância.
Outra matéria da revista inglesa que aborda a opção do governo Lula por fomentar esses
organismos de integração latino-americana tem como título “Política internacional brasileira:
Lula e seus amigos cheios de querelas” (THE ECONOMIST, 13.08.2009). O subtítulo diz que
a “ideologia de esquerda”, segundo críticos desses organismos, está sendo colocada acima dos
interesses nacionais. A matéria centra-se em mostrar divergências entre países que compõem
a Unasul (União de Nações Sul-americanas) e que devido a isso o organismo não produziria
resultados satisfatórios na visão da revista. Como se nos organismos internacionais de outras
latitudes não houvesse divergências.
Também a cobertura da mídia brasileira, em boa medida por alinhamento a interesses
internacionais, acentua “visão negativa do Mercosul” e dos demais organismos de integração
regional, conforme avaliação feita pelo então alto representante geral do Mercosul,
embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, apresentada durante uma conferência realizada no
senado brasileiro em 2012 (PÁTRIA LATINA, 19.05.2012). Segundo ele, “há uma campanha
permanente na imprensa que menciona que o Mercosul não funciona, que ele cria problemas”,
e isso se dá “porque os países grandes não querem um Mercosul forte”. O embaixador avalia
que o fortalecimento do Mercosul não interessa aos países industrializados porque, para que
eles obtenham mais vantagens nas relações comerciais com a América Latina, “é melhor
negociar com cada país isoladamente”. Entretanto, Guimarães acredita que o bloco é o
principal instrumento para que seus membros possam enfrentar o atual cenário de crise e de
transferência do poder capitalista do Norte para a China, mantendo o crescimento da
economia e a melhoria das condições de vida de suas populações.
Esses tipos de produções midiáticas ou coberturas jornalísticas estereotipadas
alimentam o crescimento da histeria e da retórica política recente a respeito de “perigos
terríveis e desconhecidos que vêm do estrangeiro – a histeria das armas de destruição em
massa, a inadequada chamada ‘guerra contra o terrorismo’ e a ‘defesa do nosso estilo de vida’
– contra inimigos externos mal definidos e seus agentes terroristas internos” (HOBSBAWM,
2007, p. 149). Segundo Edward Said, nos EUA, sem o estreitamento das generalizações; os
clichês triunfalistas; o desconhecimento do Oriente Médio, até mesmo por cidadãos cultos; a
supremacia da força bruta aliada ao desprezo simplista pelos opositores; sem os clichês
reducionistas e falsamente unificadoras, tais como “América”, “Ocidente” ou “Islã”, que

112

inventam identidades coletivas para multidões de indivíduos que na realidade são muito
diferentes uns dos outros; sem ideias abstratas que celebram a “excepcionalidade americana”
e “o sentimento bem organizado de que aquela gente que mora lá não é como ‘nós’ e não
aprecia ‘nossos’ valores – justamente o cerne do dogma orientalista tradicional”, não teria
havido deslocamentos descomunais do exército, marinha e aeronáutica a uma distância de
mais de 11 mil quilômetros para “destruir” países do Oriente Médio, pilhá-los e destruir
inclusive bibliotecas e museus em nome da “liberdade”. As livrarias norte-americanas,
segundo ele, estão repletas de livros com esses estereótipos e clichês; de impressos de má
qualidade com manchetes alarmistas sobre o islã, o terror, a ameaça árabe muçulmana;
“sabedoria belicosa” acompanhada pelas “onipresentes CNNs e Foxes deste mundo”,
juntamente com “quantidades miríficas” de emissoras de rádio, jornais, tabloides, filmes que
estereotipam o “outro” como o “diabo estrangeiro”. Esse desconhecimento leva a altos
funcionários de Washington e de outros lugares e seus “lacaios intelectuais”, a falar em
“mudar o mapa do Oriente Médio, como se sociedades antigas e miríades de povos pudessem
ser sacudidos como amendoins em um frasco” (SAID, 2007, p. 13-16, 19, 22-23, 25, 58).
Toda essa guerra com armas ou com mídias contra o “outro”, conforme também
argumentam John Holloway e Eloísa Peláez (in: SADER; CECEÑA, 2002, p. 220), não é
apenas contra o “outro” distante, mas também “direta e obviamente” uma guerra contra os
imigrantes: as medidas contra o terrorismo tomadas pelo governo dos EUA, da Grã-Bretanha
e de outros países têm por alvo, sobretudo, os imigrantes; quase todas as pessoas detidas
pertenciam a essa categoria, além de que, as medidas promovem racismo na sociedade, que
vai muito além dos controles legais. Quando os estrangeiros se aproximaram mais e tornaram
conhecidas suas diferenças, transformaram-se no alvo onde as pessoas projetam desprezo,
asco, presunção, arrogância, ódio, inquietudes e medos que sentem quanto a um futuro
incerto, o que se manifesta em contínuas rejeições aos imigrantes “que parecem estar aí
apenas para estragar os ‘aprazíveis’ hábitos de vida dos ‘autóctones’: se trabalham muito,
“roubam empregos”; se não trabalham, são vagabundos que se divertem e descansam à custa
das pessoas locais que trabalham”; se festejam feriados que não os locais, o fazem “de
maneira estranha e escandalosa”. Com facilidade esses discursos racistas passam de uma
acusação à outra (Caterina Koltai, in: VIEIRA, 2009, 144-146, cf. tb. SAID, 2007, p. 13).
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Conclusão do capítulo
As tecnologias de comunicação não anulam os vínculos geopolíticos, não apagam ou
anulam os espaços, permanecem imbricadas com fronteiras, divisões, territorialidades,
interesses geopolíticos e “linhas abissais” de diversos tipos, sejam relativas a culturas, classes,
gênero, poder político, econômico e bélico. Isso acontece mesmo com as mídias mais atuais,
velozes e internacionalizadas, como nos diversos exemplos citados, com base no corpus da
pesquisa e nos autores. Os meios de comunicação com maior alcance internacional não são de
fato globais. Possuem até mesmo proximidade com as estratégias de política internacional, de
guerras, de economia e de seus países; incluindo o uso da internet para fins de guerra e
espionagem e as próprias guerras midiáticas, com meios que vão surgindo para fazer frente ao
poderio midiático de outros países. As diferenças geográficas, culturais, políticas e
econômicas aparecem no exemplo macro muito eloquente das dificuldades dos grandes
conglomerados de mídia ocidentais de entrarem na Índia e na China, mas também em
inúmeros outros exemplos menores, fenômenos e mídias. É eloquente também a permanência
da forte predominância dos temas nacionais nas mídias dos países. A despeito do discurso da
abertura total de todas as fronteiras e da transparência total do mundo, na realidade concreta,
continua havendo distinção de maneira forte e até intolerante entre os nacionais e os outros,
estes muitas vezes estereotipados, exotizados, demonizados, enquanto os nacionais são
exaltados. Continua havendo muito desconhecimento ou silêncio sobre enormes partes da
população do mundo e de seus territórios. É uma ilusão achar que todo o repertório do mundo
está circulando no mundo inteiro e que as mídias estão desterritorializadas. O excesso de
informação banal nas diversas mídias acaba favorecendo o silenciamento de temas e de partes
relevantes do mundo. Ondas de ódio e de intolerância emergem em lugares antes
considerados tolerantes e são potencializadas na internet.
A realidade se impõe contra teorias que apontaram o fim da geografia, das fronteiras,
da história, da importância do corpo físico e de sua presença em locais diferentes, e a favor do
tecnicismo que superaria tudo isso. Com todas as tecnologias surgidas e as novas a surgir, as
pessoas e a comunicação continuam marcadas por sua pertença geopolítica e cultural. No seu
livro O fim da geografia, Richard O’Brien (1992) afirma que a geografia continua a ter certa
importância enquanto subsistirem barreiras físicas, enquanto viajar significar dispêndio de
tempo e enquanto persistirem diferenças sociais e culturais, ao que, acrescenta com farta
argumentação, o geógrafo brasileiro Rogério Haesbaert: “seguramente, nunca deixará de
ocorrer” (2004, p. 191-192). A permanência do território, a criação de múltiplas
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territorialidades e sua importância nos processos de comunicação acontecem de maneira
bastante diferente das perspectivas levantadas há pouco tempo e mesmo atualmente, também
para a internet, o que será tema do próximo capítulo.
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4
VARIANTES DIFERENTES DO PREVISTO NA COMUNICAÇÃO E
INTERNACIONALIZAÇÃO ATUAIS

Como se vem mostrando ao longo da tese, a comunicação se dá em processos
complexos e de múltiplas variantes. A diversidade de atores, ambientes, técnicas, canais,
culturas, interações e amplidão do espaço produzem desenvolvimentos inesperados e
imprevisíveis, mesmo com as tecnologias mais avançadas e as previsões feitas para seu
desenvolvimento e uso1. Estão acontecendo fenômenos e resultados inesperados das
interações culturais, as quais, pelas suas múltiplas variantes, produzem diversidades e não a
homogeneidade prevista (GLISSANT, 2005, p. 26, 30-31, 100, 124, 155). Os processos atuais
de comunicação, pela exposição de cada cultura e de cada ancoragem territorial às outras, por
um lado disseminam coisas semelhantes nos diversos lugares e reduzem algumas diferenças,
mas por outro, ressaltam e até potencializam outras diferenças (Adriano Rodrigues, in:
PRADO; SOVIK [Orgs.], 2001, p. 64).

4.1. Geografia e territorialidades mais do que nunca
As previsões em torno do “fim da geografia”, feitas no auge dos discursos
globalizantes (Cf. IANNI, 1997, p. 54-55), não se concretizaram. No corpus da pesquisa, isso
é patente em um número muito expressivo de matérias2 que abordam temas sobre importância
ou diferenças geográficas; criação de novas fronteiras visíveis ou invisíveis, cartografias
jurídicas e epistemológicas (as linhas abissais descritas por Boaventura Santos, 2010, p. 32;
34; 39; 453); conflitos entre países; enfrentamento de ingerências estrangeiras; solidariedades
geográficas ou étnicas; resistências territoriais; acordos e blocos regionais como formas de
resistência a pressões estrangeiras; blocos regionais antes considerados sólidos em risco de
dissolução; guerras cambiais ou físicas; aumento de nacionalismos e assertividades nacionais;
1

Sobre essa temática das variantes inesperadas, foi localizado um grande número de matérias no corpus da
pesquisa. Especificamente sobre usos e variantes inesperadas que dizem respeito mais diretamente às tecnologias
da comunicação, a revista The Economist traz 9 matérias e a Pátria Latina 32.
2
Em termos de quantidade de matérias relativas direta ou indiretamente ao conjunto desses temas, há no corpus
da pesquisa: 359 na Pátria Latina (de um universo de 722) e 223 (em 376) na The Economist.
3
Essas distinções invisíveis são estabelecidas por meio de linhas radicais que dividem a realidade em partes: o
universo “deste lado da linha” e o universo “do outro lado da linha”. Fazem-se divisões de maneira tão intensa
que o outro lado da linha desaparece ou é desconsiderado enquanto realidade, o que também se inclui naquilo
que será abordado abaixo como “incomunicação”.
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diferenças e disparidades que se mantêm e aumentam; surgimento de novas “tribos” e grupos
culturais; resistência de grupos já existentes; tendência ao crescimento de regulações
nacionais na economia; inversão de poder entre países (com alguns emergentes trocando de
posição com países outrora hegemônicos); relações entre comunicação e geografia, mesmo no
que se refere às mais avançadas tecnologias (Rogério Haesbaert, In: CASTRO; GOMES;
CORRÊA [Org.], 2000, p. 198).
Existem, atualmente, por um lado, a participação dos países na tendência à
internacionalização, mas, por outro, esforços internos centrípetos, de diferenciação políticoadministrativa do espaço. Mesmo no continente europeu, um dos principais protagonistas da
tendência à unidade, em todas as regiões crescem desejos ou tendências de mais autonomia
(Maria Adélia Souza, in: SANTOS, SOUZA, SILVEIRA [Org.], 1998, p. 31-37). Muitas
matérias do corpus da pesquisa mostram que as fronteiras, ao invés de enfraquecerem, estão
sendo reforçadas ou está havendo criação de novas fronteiras, não apenas para circulação de
pessoas, mas também de mercadorias e capitais − que eram as dimensões, que se costumava
dizer, que de fato, estavam globalizadas. A afirmação de Paul Virilio de que a
desterritorialização seria o tema desse século é exagerada, segundo Haesbaert, e favoreceu
uma espécie de mito, uma “palavra da moda”. O grande dilema entre as controvérsias da
realidade atual é o seu inverso: a reterritorialização (Rogério Haesbaert, In: CASTRO;
GOMES; CORRÊA [Org.], 2000, p. 196-197).
A The Economist publicou um caderno especial com um conjunto de reportagens,
com bases em pesquisas acadêmicas, sobre a efervescência da geografia e da geoweb com o
título “Um sentido de lugar – a geografia importa mais do que nunca, apesar da revolução
digital” (THE ECONOMIST, 27.10.2012a). A apresentação recorda que outro caderno
especial da própria revista, publicado em 1995, abordava o fim das distâncias e afirma agora,
com bastante honestidade intelectual, que o que fora previsto naquelas reportagens e artigos
hoje não se confirma. Mesmo que as pessoas estejam conectadas com seus escritórios após
saírem fisicamente deles e possam participar de videoconferências de forma tão realista que
pareçam estar presentes na sala de reuniões, o conjunto de reportagens afirma que as
distâncias e a geografia não acabaram e que proximidade e presença física continuam sendo
indispensáveis, o que, pelo menos por enquanto, desacreditam as visões futuristas de que as
empresas poderiam ser geridas à distância e os trabalhadores exerceriam suas funções sempre
remotamente. Isso não está acontecendo, nem mesmo nas empresas mais avançadas de
tecnologia da comunicação. As aglomerações urbanas, como dito no primeiro capítulo,
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também não acabaram e estão atualizadas, em relação de dependência recíproca com esses
sistemas de dados oferecidos em aparelhos móveis de conexão à internet.
A sensação de fim das distâncias físicas, pelo fato de ser possível saber de outros povos
e culturas, ao contrário de apagar a geografia, tem mostrado a enorme extensão das
“distâncias culturais”. O número crescente de mensagens trocadas faz aparecer mais
nitidamente a heterogeneidade social, cultural, geográfica e dos processos de comunicação.
Quanto mais as mensagens se internacionalizam, segundo Wolton, mais as diferenças
culturais da comunicação se afirmam (2006, p. 17). O território, enquanto espaço vivido é
sempre múltiplo, diverso e complexo, ao contrário do território “unifuncional” proposto pela
lógica capitalista, por mais que o capital financeiro, chamado de volátil, queira impor sua
lógica ao mundo. Há uma materialidade e uma espessura do espaço que é irredutível à lógica
financeira e ao tecnicismo (HAESBAERT, 2005, p. 6775; SADER, CECEÑA [Org.], 2005, p.
321). Cada lugar “é ponto de encontro de lógicas que trabalham em diferentes escalas,
reveladoras de níveis diversos, e às vezes contrastantes, na busca da eficácia e do lucro, no
uso das tecnologias do capital e do trabalho”. (SANTOS, M., 2008, p. 6). Com as redes e
além das redes, existe o espaço banal, o espaço de todos, sendo que elas constituem apenas
uma parte do espaço e, sendo os espaços heterogêneos, as redes que neles se instalam também
se tornam heterogêneas (Id., 2006, p. 181). E mesmo as mais avançadas tecnologias, que se
imaginava gerariam o fim da geografia e do espaço, estão desenvolvendo mecanismos
potentes para identificar onde seus usuários se localizam geograficamente para
desenvolverem comunicações direcionadas à sua presença física. Imaginava-se a geografia
domesticada pela globalização econômica e pelas tecnologias de informação e transporte, e
ela se insubordina, tanto no âmbito interno dos países como nas relações internacionais
(WOLTON, 2006, p. 160; SANTOS, SOUZA, SILVEIRA [Org.], 1998, p. 11). Os transportes
foram facilitados, mas seus custos permanecem elevados, tanto para produtos como para
pessoas. A grande maioria das pessoas nunca fez viagens internacionais, e a mobilidade geral
ainda permanece irrealizada.
Diversas matérias da The Economist apontam o fato de muitas empresas, que se
deslocaram de países desenvolvidos para outros, onde os custos eram mais baixos, a partir das
décadas de 1980 e 1990, terem nos últimos anos começado a se “relocalizar”, reinstalando-se
ou planejando se reinstalar em seus países de origem. Atualmente, também se está
redescobrindo que, mesmo para as empresas mais internacionalizadas, surgem problemas
devido às distâncias e devido aos vínculos geopolíticos e culturais, tanto por parte das
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próprias empresas, como por parte de seus públicos e equipes. As empresas seguiam as outras
na deslocalização por verem a concorrência fazer esse movimento e reduzir custos e preços,
bem como pelas análises de tendência de mercado (THE ECONOMIST, 19.01.2013a), mas
surge agora uma onda de revisão dessas estratégias, por diversos fatores. Primeiro, porque o
custo da mão de obra asiática já não é mais tão baixo assim. Se na década de 1990 o custo do
trabalho na China era um décimo do que se pagava na Europa e EUA, hoje essa diferença é
bem menor e segue estreitando-se; o custo de transporte subiu; a logística de transporte não
aumentou sua produtividade (a manufatura e o suprimento de partes da produção provenientes
de lugares diferentes, muitas vezes é interrompido por catástrofes naturais, instabilidades
políticas, dificuldades e custo de transporte) (Id., 09.10.2008). Atualmente, percebe-se, por
exemplo, que há locais nos EUA ou em outros países em que as empresas conseguem
produzir em um raio de localização mais próximo de suas sedes com custos de mão de obra
próximos do que se pratica na China (Id., 19.01.2013a; b). Empresas bem conhecidas, como
Google, General Electric, Caterpillar, Ford, GM estão nesse processo de revisão de estratégia.
A Apple informou que iria começar a fazer uma linha de seus computadores Mac nos Estados
Unidos em 2013. Ou seja, o país voltou a fabricar computadores pessoais, depois de anos em
que a produção definhou e fábricas importantes foram fechadas (Ibid.; GHEMAWAT, p.
295).
Quando a onda de deslocação se desenvolveu, acreditava-se que, desde que mantido o
“coração” das atividades em casa, o resto poderia ser enviado de forma segura para qualquer
parte do mundo. Dentre os trabalhos deslocados inseria-se a produção manufatureira;
programação de software, call centers; gestão de centros de dados; trabalhos de tecnologia da
informação em geral; de design eletrônico; de teste de novos produtos simulados em
computador; processamento de pedidos; processamento de diagnósticos médicos; análises
para bancos de investimento (THE ECONOMIST, 19.01.2013a; b; c; d; 09.10.2008). O
trabalho meticuloso de programadores indianos entrou em inúmeros produtos ocidentais, de
carros a desenhos animados da Disney e efeitos especiais de filmes, até softwares da
Microsoft. Atualmente, mesmo em relação às coisas que podem ser transferidas via internet,
sem custos de transporte, percebe-se que a deslocação gerou custos que não foram levados em
conta na ocasião. Com a sedução dos baixos salários nos países que recebiam esses trabalhos,
tais custos eram menos considerados.
Um dos aspectos mais estritamente comunicacionais que tem sido levado fortemente
em conta quanto a tudo isso é a imagem das empresas que se deslocam ante o público de seus

119

países. Acreditou-se que mantendo a matriz das empresas no país de origem, manter-se-iam a
renda e os empregos locais, e que a imagem estaria preservada. Entretanto, a transferência de
empregos para outros países sempre impactou o público e gerou descontentamento, que
aumentou à medida que a transferência cresceu exponencialmente, ao lado do crescimento do
desemprego em países ricos, gerado pela crise iniciada em 2008 (THE ECONOMIST,
19.01.2013e; d). Cresceu a pressão do público e dos governos em torno disso.
Também afeta a imagem das empresas, em nível mundial, a difusão de informações
sobre condições degradantes de trabalho em suas fábricas situadas em países em
desenvolvimento, o que inclui jornadas de trabalhos excessivas, trabalho semiescravo, mão de
obra de menores. Fatores como esses têm acontecido, por exemplo, nas fábricas da Foxcom
que produzem para a Apple (Id. 19.01.2013a). Começou-se a perceber que a deslocalização
afeta fortemente a economia dos países mais ricos, que têm se desindustrializado, identifica-se
também queda na média da renda e desvantagens para as próprias empresas.
Outro aspecto que as empresas estão levando em conta é que a proximidade entre a
produção manufatureira e a pesquisa e desenvolvimento facilita a comunicação e favorece que
ocorra, de fato, inovação. Ao longo das últimas décadas, imaginava-se que, ao contrário disso,
o trabalho manufatureiro poderia ser feito em “qualquer lugar longínquo do mundo, enquanto
a parte mais importante do trabalho de inovação deveria ficar em casa em países de alto
custo”. A manufatura era vista apenas como um centro de custos. Agora, muitas empresas
estão se dando conta de que “a produção dá uma enorme contribuição à pesquisa e ao
desenvolvimento, e que a inovação é mais provável de acontecer quando a pesquisa e a
fabricação se dão no mesmo lugar” (THE ECONOMIST, 19.01.2013a, grifos nossos).
Percebe-se que a distância entre esses dois polos gera efeitos negativos sobre a inovação,
prejudica a capacidade em longo prazo de a empresa inovar e causa desconexão entre partes
importantes dos processos empresariais e de produção. Essa distância atinge um dos
principais objetivos das empresas em suas disputas de concorrência: melhorar os produtos
para poder vender mais que seus concorrentes: “com frequência, quanto mais uma empresa
terceiriza e deslocaliza sua produção, mais difícil fica responder rapidamente aos clientes”, às
mudanças de gosto e de demandas (THE ECONOMIST, 19.01.2013a; c).
Essa mudança de estratégia não significa que as empresas deixem de abrir fábricas,
por exemplo, na China e no Brasil. As reportagens apontam que elas continuam fazendo isso,
entretanto, cada vez mais com fábricas voltadas a atender o público local, em grandes
mercados que consomem seus produtos. Centros de pesquisa passaram a ser abertos também
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nesses países, junto às fábricas que atendem o público da região. Cita-se, como exemplo,
Pierre Beaudoin, presidente-executivo da Bombardier, fabricante canadense de aviões e trens,
que diz que a empresa já teve como foco concentrar parte da produção em economias de
baixo custo e que agora a Bombardier está na China por causa da China, para atender a
demanda local (THE ECONOMIST, 19.01.2013c).
Outro fator sobre o qual as empresas estão se dando conta é a desvantagem das
ameaças, cada vez maiores, de perder a valiosa propriedade intelectual ao manter a produção
terceirizada em lugares distantes (Ibid.). Os fornecedores estrangeiros de peças, aparelhos e
aplicativos, não raro, se transformam em concorrentes e, para muitas empresas, o risco de
perder a propriedade intelectual através de roubo ou imitação é elevado. Por exemplo, a
Samsung, atual gigante da eletrônica, já foi um parceiro de terceirização deslocalizada para
várias empresas japonesas, mas agora supera as empresas que a contrataram (Id.,
19.01.2013a). A The Economist também cita um chefe de empresa de engenharia global
europeia que afirma que os parceiros terceirizados estão principalmente preocupados com
seus próprios lucros: “Eles oferecem um bom negócio para dois ou três anos, depois sugam o
seu sangue” (Ibid.). Ele também afirma que uma empresa que terceiriza muito de sua TI
(Tecnologia de Informação) também corre o risco de perder sua experiência em uma área
chave, e pode ficar presa em sistemas legados. Há uma tendência atual, entre as empresas, a
preferir que tarefas relacionadas aos processos de negócios sejam feitas localmente,
principalmente quando o trabalho é complexo e estratégico. A revista inglesa cita o exemplo
da Standard & Poors, agência de classificação de risco, que costumava deslocalizar grande
parte do seu trabalho de TI, mas agora quer mudá-lo para não mais longe que três horas de
Manhattan (Id., 19.01.2013c). Por essas razões, a Índia deixou de ser a escolha automática
para serviços de TI e processamento digital de dados, análises e testes telemáticos (THE
ECONOMIST, 19.01. 2013d). Em 2008, o país afirmava ter 65% do trabalho de TI
deslocalizado. Isso se dava não só pelos baixos custos, mas também em virtude de o inglês ser
uma das línguas faladas na Índia, que também tem uma grande oferta de pessoas
especializadas em TI. Agora, com a mudança de estratégia, muitas empresas estão levando
esses trabalhos de volta para seus países de origem, tanto que, atualmente, são os Estados
Unidos o país visto como “mais desejável” para expansão de centros de TI e de serviços de
processamento de negócios, e a Índia passou a vir em segundo lugar (Id., 19.01.2013c ).
O serviço de comunicação das empresas com seus clientes, chamado call centers, foi o
setor que mais cresceu na Índia e que mais transferiu empregos dos EUA e Europa para lá. A
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The Economist informa que agora esse negócio está “em seu leito de morte” por lá. As
Filipinas, por terem mais afinidades culturais com os EUA, tiraram-lhe boa parte desses
centros. Outra parte foi saindo porque muitas empresas, especialmente de serviços
financeiros, levaram seus centros de volta aos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Europa. Com
essa reviravolta, “com frequência, as pessoas têm de pagar uma taxa extra pela opção de falar
com alguém em seu próprio país”, o que muitos preferem (THE ECONOMIST, 19.01.2013c).
É, por exemplo, o que está acontecendo com o braço norte-americano de um banco holandês
chamado ING. O banco, ao abrir negócios de seguros, decidiu abrir centros em Iowa e Dakota
do Norte, ao invés de enviar trabalhos de call centers para a Índia, porque, segundo informou,
“o cliente queria vozes locais atendendo os telefones” (Ibid.). Um executivo de Mumbai,
citado pela reportagem, comentou sobre a dificuldade de conseguir o sotaque dos atendentes
como o desejado; tentaram conseguir trabalhadores em Bombaim e Bangalore que
pronunciassem as vogais no padrão adequado, mas não conseguiram; “em uma tentativa
recente, operadores imitavam Sean Connery, um ator escocês, para o mercado escocês. Mas
muitos clientes tinham dificuldade para entendê-los e ficavam furiosos” (Ibid.). Por todos
esses fatores, uma empresa de consultoria com sede na Flórida, que assessora outras empresas
em estratégias de deslocalização, estima que a migração dos serviços para a Índia e para
outros locais, como a China e o Brasil, embora ainda continue, “vai abrandar depois de 2014 e
parar completamente até 2022” (Id., 19.01.2013d). Estamos, portanto, no meio desse
processo.
Mesmo no auge da deslocalização de empresas e da globalização, quando se dizia que
a geografia não importava mais em matéria de finanças e produção, isso já não correspondia à
realidade, pois as empresas sempre souberam distinguir e aproveitar as diferentes
localizações. Jamais escolheram ao acaso, sempre foram avaliadas condições geográficas,
econômicas, políticas, sociais, jurídicas e particularidades culturais (SANTOS, M., 2000, p.
33). O mercado escolhe as multiterritorialidades que lhe convém (HAESBAERT, 2004, 367;
2005, p. 6780).
A atual crise, aliada aos outros elementos apontados, mostra que o processo globalista
tornou-se disfuncional também para os países mais ricos. Os processos identificatórios
existentes no mundo, diante da forçação de abertura e padronização tornam-se aceleradores de
consciência da importância do território, do meio-ambiente, das culturas próprias.
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4.2. Pluralidade, fragmentação e comunicação local
Imaginava-se, nas teorias globalistas, o fim da pluralidade, das fragmentações e
comunicações locais, mas estas estão passando por um boom. “O mundo vive um processo
expansivo de fragmentação em todos os níveis e em todos os planos” (Martín-Barbero, in:
MORAES [Org.], 2009 p. 72-73). No que tange à informação, há, paradoxalmente, um fluxo
intenso e acelerado, desencadeado, sobretudo, a partir dos países centrais da economia
mundial, com destaque para os Estados Unidos. E junto com a explosão de informações, estão
as diferenças não supressas e as resistências às tendências homogeneizadoras. Também se
nota, como atesta Stuart Hall, uma fascinação pela diferença, pelo local; um revival das
etnias, às vezes em variedades mais híbridas, chegando à mercantilização das etnias e
alteridades,

o

que

“constitui,

obviamente,

uma

virada

bastante

inesperada

dos

acontecimentos” (2011, p. 77, 95-98). Observam-se reações e anticorpos endógenos aos
pretensos universalismos que visam diminuir as diferenças culturais por motivações
mercadológicas. (Ruiz-Gimenéz. In: GARRETÓN, 2002, p. 37). Diferenças antes sufocadas
ressurgem e colocam no espaço público suas demandas (VIEIRA, 2009, p. 66-67;
GLISSANT, 2005, p. 30), inclusive nos países mais avançados economicamente, estudados
por Manuel Castells em O poder da identidade (1999), e nos não abordados por ele, que
aparecem no corpus da pesquisa.
Nas próprias tecnologias, há variantes que oferecem dificuldade de controle e
uniformização, por exemplo, a proliferação de canais na TV digital e de blogues, sites, grupos
bem distintos dentro das redes sociais que se comunicam apenas entre semelhantes. O modelo
de comunicação de massa, generalista e direcionador, está sofrendo um impacto meteorítico
pelo advento das novas mídias, em especial a internet e sua tendência de dispersão das
audiências. Tal revolução provoca a passagem da era das mídias de massa para a era da massa
das mídias; antes “mídias-sol” no centro do sistema determinavam a gravitação universal da
comunicação e da informação em torno delas; agora, “mídias-poeira”, espalhadas pelo
conjunto do sistema. Passagem de um sistema “mídia-cêntrico” para outro “eu-cêntrico”, em
que cada internauta comunica sons, textos, imagens, forma grupos, troca informações,
mistura-as, redistribui-as, discute-as (RAMONET, 2012, p. 9-10, 17-21, 27-28).
A enorme quantidade de técnicas e de mercados satisfazem aparentemente todas as
demandas e preenchem todos os espaços. Mas, por detrás desta aparente concordância, surge
a heterogeneidade das relações sociedade-comunicação, a coesão social é fraca, assim como a
dificuldade de se estabelecerem comunicações entre segmentos diversos. A cultura, a política

123

e a sociedade parecem resumir-se a triunfo e “estragos” da comunicação e da tecnologia, “de
uma comunicação insolente”, mas ao olhar-se bem, percebe-se a fragilidade dos valores da
comunicação e também as incertezas das relações entre comunicação sociedade e cultura
(WOLTON, 2006, p. 125). As redes são vetores de modernidade, de regulação e de ordem,
mas também de entropia, também levam à desordem. Conforme Milton Santos, as redes são,
ao mesmo tempo, concentradoras e dispersoras, condutoras de forças centrípetas e de forças
centrífugas, integram e desintegram, destroem velhos recortes espaciais e criam outros (2006,
p. 188). Da unificação pretendida por essas tecnologias, advêm o fracionamento e a
diversificação e a aceleração atual agrava essa tendência (SANTOS, M., 2008, p. 28). Dado
que as condições colocadas pelos movimentos globalistas são antes uma tentativa de
unificação que de união, a resposta é uma verdadeira fragmentação, em tendência à explosão
(Ibid.). Ao contrário de quem opina que a aceleração do tempo apagou o espaço, Santos
defende que é justamente o contrário:
em primeiro lugar, o tempo acelerado, acentuando a diferenciação dos eventos, aumenta a
diferenciação dos lugares; em segundo lugar, já que o espaço se torna mundial, o
ecúmeno se redefine, com a extensão a todo ele do fenômeno de região. Agora,
exatamente, é que não se pode deixar de considerar a região, ainda que a chamemos por
outro nome (Ibid., p. 48).

A multiplicação e a diversidade exponencial do número de eventos e objetos dá
espessura, profundidade e mais complexidade ainda ao espaço, ao contrário de apagá-lo,
(Ibid., p. 17; Id. 2006, p. 132). Os últimos quarenta anos viram nascer mais objetos que os
anteriores quarenta mil anos (Ibid., p. 45). Há uma proliferação de canais de comunicação
segmentados para países, regiões, estamentos sociais, faixas etárias, preferências e “tribos”
em geral, o que foi facilitado pelo progresso tecnológico. As múltiplas “tribos” a que as
pessoas podem pertencer na internet, por exemplo, são reterritorializadoras e revelam as
múltiplas territorialidades que vão se formando de maneira cada vez mais intensa
(HAESBAERT, 2004, p. 226).
A chamada “globalização das técnicas” não aproxima forçosamente os pontos de vista
diferentes, ao contrário, ela torna muitas vezes menos suportáveis as diferenças culturais
(WOLTON, 2006, p. 128; CANCLINI, 2010, p. 190), o que é muito visível na explosão das
expressões de ódio e de intolerância que acontece em larga escala na internet. Wolton faz uma
analogia entre esse fenômeno e a urbanização que ocorreu no planeta. Como 65% da
população hoje vive em cidades, questiona se isso favoreceu uma maior coesão entre as
pessoas por viverem fisicamente mais próximas. As separações, ou “comunitarismos”, como
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ele chama, ocorrem não somente pela desigualdade, mas pelas diferenças de modos de vida.
“A ‘globalização’ da comunicação não simplifica nada e complica tudo”; as pessoas quiseram
suprimir as distâncias, multiplicar a transmissão de informações, mas descobriram-se muito
diferentes à força de aproximar-se, chegando ao ponto de apenas suportarem-se (WOLTON,
2006, p. 128). Apesar de a indústria cultural repercutir em grandes partes do mundo as
mesmas manifestações culturais e os mesmos acontecimentos, eles são “vividos de maneira
sensivelmente diferente em cada uma das comunidades humanas, em função da experiência
própria de mundo” (Ibid.). Isso tem a ver com a diferença entre a esfera da comunicação e a
esfera da informação. Apesar de a informação, pela tecnologia, chegar a grande parte do
planeta, “a esfera da comunicação é cada vez mais enraizada na experiência concreta de cada
uma das comunidades humanas e das suas culturas, levando mesmo ao exacerbamento da
diversidade da experiência”. “Um mesmo gesto, uma mesma palavra, uma mesma imagem
adquirem sentidos diferentes consoante o contexto em que ocorrem”, o que significa um
horizonte praticamente ilimitado de sentidos (Ibid.).
A indústria produz em série, objetos padronizados, mas concluir que, por isso, há uma
homogeneização é um erro de lógica. É o inverso que está acontecendo, a indústria tem
colocado no mercado produtos cada vez mais numerosos, diversificados, em pequenas séries;
a concorrência leva as empresas a explorarem nichos cada vez mais estreitos de mercado, a tal
ponto que “o verdadeiro problema ao qual as sociedades contemporâneas confrontam-se é um
problema de fragmentação e dispersão das referências culturais mais do que de
homogeneização dessas referências” (WARNIER, 2003, p. 151). As previsões a respeito
geralmente fazem inferências sobre a homogeneização global pelo lado da oferta da indústria
cultural e comercial e não do modo como é consumida: quando muito, tem-se uma visão
superficial dessa situação. O antropólogo francês Jean Pierre Warnier, que passou 12 anos
morando e pesquisando em lugares diferentes da África, critica essas visões da
homogeneização por sua unilateralidade e por sua “ilusão de ótica”. Ele defende que o debate
sobre essa suposta homogeneização só teria os elementos necessários se observadores
pacientes e numerosos se colocassem em situação de interação cuidadosa em comunidades
locais, com o que se obteria uma visão muito mais complexa e contrastada do que se pode
prever meramente a partir da oferta globalizada (WARNIER, 2003, p. 143-149).
As ideias de redução à unidade da globalização, assim como outras anteriores (a partir
da razão, da história, do progresso...), murcharam (cf. LAPLATINE, s/d, p. 79; CANCLINI,
2009, p. 27; Id., 2010, p. 44-45). Por exemplo, muito pouco há em comum entre uma banda
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urbana de rap, um meio intelectual parisiense, a juventude que frequenta shoppings em São
Paulo e a que se diverte de outras maneiras nas periferias da mesma cidade ou às margens dos
rios da Amazônia, mesmo que todos usem jeans e bebam Coca-Cola, sua vida não está só
nisso.
A fragmentação evidentemente tem reflexos fortes também na indústria cultural,
Warnier cita o exemplo das grandes redes de televisão norte-americanas (ABC, CBS, NBC),
que na década de 1980 “drenavam” 85% da audiência e, em 1997, essa fatia reduziu-se para
50% em uma tendência decrescente que se acentua, devido ao desenvolvimento de redes
regionais, temáticas ou de “nichos” (2003, p. 152). O mundo e a humanidade continuam
sendo, como no passado, uma máquina de fabricar diferenças, clivagens, singularidades,
particularidades, formas de falar, de morar, frações políticas, étnicas, ideológicas, religiosas,
econômicas (cf. Ibid., p 166) e o próprio processo de internacionalização leva a
transformações, reordenamentos das diferenças sem suprimi-las e a fragmentações, o que
começa a aparecer em narrativas artísticas e científicas (CANCLINI, 2010, p. 44-45).
A sociedade civil também tem se organizado em diversos aspectos e dimensões para
promover e exigir mais pluralidade nas comunicações e criar condições para a comunicação
local e regional. Um exemplo eloquente são as inciativas de movimentos sociais e governos
para favorecer ou promover os meios de comunicação das populações distantes, dos
movimentos e sindicatos, fomentando a diversidade e a pluralidade na comunicação dentro
dos países e para resistir às formas de comunicação que se apresentam como espécie de “rolos
compressores” sobre culturas e meios de comunicação locais. Diversos países criam leis e
mecanismos para favorecer as comunicações locais (dos quais alguns serão citados abaixo).
O Estado nacional, em décadas recentes, foi apontado como vilão, devido a formas de
autoritarismo ou promoções de guerras; e considerado falimentar nas décadas de 1980 e 1990
porque se acreditava que o mercado se autorregularia, e que seria bom para a economia que
ele ocupasse o lugar do Estado. Entretanto, na atualidade, tem havido uma tendência a superar
essas compreensões negativas, e passa-se a reconhecer a necessidade do Estado para regular a
economia; para estabelecer condições que preservem o bem-comum; e para evitar que o
mercado se torne selvagem. Para Milton Santos, a base das grandes transformações do mapa
mundial talvez se encontre nesse tipo de movimento: “da necessidade de um Estado abstraído
como referência a si mesmo, chegamos à necessidade de um Estado concreto, reconciliado
com as verdades profundas dos povos” (2008, p. 16). Dentre as atribuições de um Estado
democrático, que funcione adequadamente, está a regulação das comunicações, a criação de
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mecanismos para favorecer os meios de comunicação locais e nacionais, fomentar a cultura de
seus povos, promover a diversidade de vozes na esfera pública. Um elevado número de
matérias da Pátria Latina4 trata desse tema, dos esforços e avanços que vêm sendo feitos em
muitos países da América Latina a esse respeito. Essas tendências podem ser percebidas em
todo o mundo, atuando em relação à multiplicidade de mercados locais e regionais, de artes,
de cultura, de mídias e línguas de minorias que continuam existindo, “é surpreendente
testemunhar o ressurgimento das defesas de uma arte nacional e de uma literatura nacional”
(Fredric Jamenson, in: PRADO; SOVIK [Orgs.], 2001, p. 36).
Para quem é da opinião de que incentivos do Estado às indústrias cinematográficas e
às comunicações em geral são desnecessários ou ineficazes, outra matéria da Pátria Latina
lembra que “o cinema brasileiro abocanhava 35% do mercado, até a destruição da
Embrafilme, quando a produção e distribuição minguaram” (29.06.2009). Países como
França, Inglaterra, Canadá, têm políticas consistentes nesse sentido, e os EUA, “embora
considere isso uma excentricidade como comer pernas de rã”, também promove, subsidia e
defende sua mídia (Fredric Jamenson, in: PRADO; SOVIK [Orgs.], 2001, p. 17-20, 31). Na
França, o Conselho Superior para o Audiovisual (CSA) cuida pelo cumprimento das leis que
tornam obrigatórias a difusão de, pelo menos, 40% de filmes de origem francesa e 50% de
origem europeia. Entre as atribuições mais importantes desse conselho está a de zelar pelo
pluralismo das comunicações e expressões culturais presentes nelas. A lei inglesa prevê um
padrão ético nas transmissões de rádio e TV, que é controlado a partir de uma mescla de
autorregulação dos meios de comunicação e da ação do órgão regulador. A União Europeia
tem, desde março de 2009, novas regras para regulamentar o conteúdo audiovisual
transmitido também pelos chamados sistemas não lineares, como a Internet e os aparelhos
móveis de telecomunicação. Segundo as novas regras, esses produtos também estão sujeitos a
limites quantitativos e qualitativos para os conteúdos veiculados (PÁTRIA LATINA,
14.11.2011a, cf. tb. BARBER, 2003, p. 126-128). No caso do México, após o retorno do
apoio do Estado e de medidas de proteção à produção local, o cinema está renascendo
(BARBER, 2003, p. 132). Nos Estados Unidos, berço do capitalismo e do mercado chamado
livre, a FCC (Comissão Federal de Comunicações) tem adotado medidas anti-dumping para
promover a competição e aumentar a possibilidade de escolha dos usuários. No processo de
digitalização da TV, esse órgão tem feito ações de incentivo para que o espectro seja
devolvido pelas empresas, para abrir espaço para novos canais. Pelo menos 500 MHz serão
4

Esse tema aparece em 31 matérias da Pátria Latina que constam no corpus da pesquisa.
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realocados pelo governo para a banda larga e uso por pequenos negócios que não dependem
de outorgas (PÁTRIA LATINA, 14.11.2010). Na França, a digitalização da TV, cujo
processo foi concluído no final de 2011, trouxe consequências positivas para o aquecimento
do mercado e a promoção da pluralidade. De seis canais abertos, passou-se para 19 digitais e
uma centena de canais regionais. Segundo Emmanuel Gabla, especialista em comunicação e
política, membro do Conselho Superior de Comunicação da França, citado pela Pátria Latina,
“aumentou muito o apoio à pluralidade e à identidade cultural dos franceses, com novas
oportunidades para a produção cinematográfica e audiovisual” (Ibid.).
Os países que lideram os discursos voltados à abertura de fronteiras com relação a
mídias, aplicam uma prática bem diferente para suas próprias fronteiras. Há abundância de
matérias no corpus que mostram isso empiricamente em ambos os veículos de comunicação
pesquisados. Por exemplo, conforme matéria publicada na The Economist (08.10.2012), a
empresa chinesa de telecomunicações Huawei tornou-se uma das gigantes da área e campeã
de pedidos de patentes. Juntamente com outra gigante chinesa das telecomunicações, chamada
ZTE, atua nos EUA, mas ambas estão passando por restrições lá, que denotam reserva de
mercado. É significativo que um país que encabeça os processos globalitários e a defesa das
teses da globalização esteja criando restrições a empresas de telecomunicações de outros
países, justamente em uma área de atuação que é central em tudo o que se fala a respeito
desses processos.
Na América Latina, nos últimos dez anos, tem havido uma verdadeira efervescência
quanto à criação de leis e mecanismos para promover a pluralidade na comunicação, seja por
parte de governos seja por parte de organizações da sociedade civil (PÁTRIA LATINA,
24.06.2013; 29.06.2009; 2.11.2011; 15.12.2012; 14.11.2010). O caso mais emblemático é a
Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual da Argentina5, país onde a comunicação, de
maneira semelhante ao Brasil, encontrava-se altamente concentrada. Tal concentração foi
fomentada pelas respectivas ditaduras de ambos os países e cujas leis de comunicação ainda
eram, como ainda são, no Brasil, remanescentes da ditadura. Várias outras tentativas de
democratização e regulação das comunicações haviam fracassado, como também vem
ocorrendo sucessivamente por aqui. No marco regulatório argentino, entre as regras previstas
está o limite de dez outorgas de rádio ou TV aberta por empresa (antes eram 24) e o período
de duração da licença caiu de vinte para dez anos. Na TV a cabo, nenhuma empresa pode

5

Tal situação vem sendo ameaçada e sofrendo retrocessos após o retorno de um governo de tendência neoliberal
à presidência da República, no final de 2015.
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deter o controle de mais de 35% dos assinantes. Criou-se também uma reserva de um terço do
espectro da TV aberta para as emissoras privadas sem fins lucrativos (comunitárias,
universitárias etc.); um terço para canais públicos e outro terço fica para os canais comerciais.
A lei também estabelece critérios claros para o conteúdo da programação, com porcentagens
para cota nacional, regional, local e independente. Também se criou um novo canal público,
chamado Encuentro, para discutir o continente, sua cultura e história (PÁTRIA LATINA,
29.06.2009, cf. tb.: Susana Sel, in: OLIVEIRA, 2012, p. 51-94). O Equador, o Uruguai e a
Bolívia também discutiram e adotaram leis similares (PÁTRIA LATINA, 15.12.2012). Na
Argentina também foi lançado um plano público de TV digital voltado a “reforçar a cultura
argentina” (Id., 24.10.2010). O plano, conforme relata a matéria, visa ter 47 estações
retransmissoras de TV digital aberta, cobrindo a maior parte do país, com o objetivo de
promover os valores nacionais e a produção cultural em curso no país, seja no cinema, na
música, no esporte; e a televisão educativa.
Ao se falar em promover ou defender as culturas próprias, em se tratando de América
Latina, é importante ressaltar que não significa isolar-se ou rechaçar o diferente.
Historicamente, o continente tem sido ambiente de muita diversidade de culturas, mestiçagem
e formas de interação culturais, o que constitui uma contribuição para formas de
internacionalização que estão aquém6 e além do que se convencionou chamar de globalização
a partir da década de 1980 e 1990, como já abordado no primeiro capítulo. Isso é discutido de
maneira muito apropriada em um artigo da Pátria Latina, que reflete os conteúdos de um
congresso realizado na Venezuela7 (Id., 13.04.2011). O evento “procurou dar um panorama de
como o império vai consolidando sua forma de ser na capilaridade da vida cotidiana através
da escola, dos meios de comunicação, da vestimenta, da comida, da indústria do
entretenimento, da moda etc.”, mostrando os aspectos colonizados e a tarefa descolonizadora.
Na ocasião, uma socióloga aymará, Silvia Rivera Cusicanqui, em sua exposição, lembrou que
o mundo indígena tem muito a contribuir para esse debate. Segundo ela, “os índios há muito
que deixaram de ser estudo de caso e sua cosmovisão assoma como uma proposta de vida
absolutamente diferente da que foi pregada pelo mundo ocidental, europeu”. As culturas
milenares que, muitos anos antes da invasão, já existiam na América Latina,

6

A ideia de que a América Latina está “aquém da identidade e da oposição” e aquém das concepções de
modernidade, de pós-modernidade ou de “multiculturalismo”, porque há séculos é um continente onde
predomina a mestiçagem, a mescla de povos e culturas, é desenvolvida por Amálio Pinheiro (1995; 2013).
7
São jornadas que reúnem especialistas e grupos de estudo para discutir a América Latina.
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mesmo sob a dominação, mantiveram-se vivas, oferecendo novas formas de viver no
mundo. Sua originalidade consiste justamente na diferença radical. Enquanto a filosofia
ocidental busca o uno, o mundo andino, por exemplo, trabalha com a ideia do terceiro
incluído: ou seja, os contrários podem sim conviver e se encontrar (PÁTRIA LATINA,
13.04.2011).

Ela destacou também que, nos Andes, as comunidades vivem sob outro paradigma,
fora da dualidade maniqueísta ocidental. “Mesmo a religião é múltipla, com deuses de muitas
faces, que são anjos e demônios ao mesmo tempo, porque é esse conflito que move a vida”
(Ibid.). São Formas bastante difíceis de serem assimiladas pela mentalidade ocidental, mas
que parecem ser uma contribuição necessária em um mundo onde as diferenças se afirmam
cada vez mais.

4.3. A internet e suas dimensões desglobalizantes
Dentre as novas tecnologias da comunicação, a internet é a que mais tem aguçado a
imaginação sobre a unificação do mundo pela comunicação, sobre a possibilidade de pessoas
dos mais diferentes lugares se interconectarem, sobre a abolição da presença física etc.
Entretanto, a realidade vai se mostrando com variantes bem diferentes do que foi e é
imaginado. The Economist chega a afirmar, em uma de suas matérias a respeito, que a internet
“está se tornando uma colcha de retalhos” (THE ECONOMIST, 20.04.2011; 27.10.2012),
sucumbindo às regionalizações ou acomodações regionais e nacionais. Essas diferenças dizem
respeito não apenas às restrições e regulações nacionais, mas, o que é mais revelador, às
diferenças de uso pelas pessoas. Para Ghemawat, depois de uma primeira fase na internet
como uma “rede global unificadora”, ela entra em uma segunda fase e parece estar sendo
balcanizada, dividida por três forças diferentes: governos; grandes empresas de tecnologia da
informação que estabelecem seus territórios, criam regras e controlam ou limitam conexões
com o resto da rede e, em terceiro lugar, os proprietários das redes que procuram criar
condições de tráfego diferentes, com “pistas mais rápidas e mais lentas” (2012, p. 38).
As diferenças nacionais na rede, segundo essa matéria, demonstram uma realidade
básica, “a de que a internet, apesar de sua imagem global, não é a mesma em todos os lugares.
‘A internet não existe’, diz Steve Prentice, da Gartner, uma empresa de pesquisa e consultoria.
‘Há 190 internets diferentes’” (THE ECONOMIST, 20.04.2011). De uma forma ou de outra,
quase todos os governos tentam controlar o que os cidadãos podem fazer on-line, conforme
essa matéria. Geralmente fala-se disso com respeito a ditaduras e a países que não seriam
“modernos”, entretanto, acontece também nos países democráticos e “modernos” do
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Ocidente, nos quais o escândalo internacional de espionagem dos Estados Unidos, que será
abordado à frente, é apenas o caso mais famoso. Também são criadas diversas barreiras,
fronteiras e muros pelo próprio mercado na rede, por exemplo, barreiras por questões de
direito autoral, de patentes, sites pagos etc. (Carlos Gonçalves, in: SADER; CECEÑA [Org.],
2002, p. 347). O consultor citado na matéria supracitada destaca, por exemplo, que usar o
Skype para fazer uma chamada de voz é uma rotina nos Estados Unidos, é algo sujeito a
algumas restrições no Canadá e pode levar à prisão na Etiópia. A matéria relembra que alguns
dos primeiros idealistas da internet não achavam que os governos seriam capazes de interferir
na esfera digital. Em 1996, na imponente Declaração de Independência do Ciberespaço, John
Perry Barlow dirigia-se aos governos como “gigantes incômodos de carne e aço”, que não
teriam nenhuma soberania “onde nos reunimos”, e declarava “o espaço social global” que
estavam construindo para ser “naturalmente independente das tiranias que vocês tentam nos
impor” e dos “conceitos legais sobre propriedade, expressão, identidade, movimento e
contexto” que não se aplicariam aos usuários desse espaço. Embora a comunicação na rede
com frequência hoje ultrapasse ou faça furos nessas barreiras, essa liberdade e independência
sonhadas não se concretizaram. Mesmo que haja mais liberdade que em outros meios, a rede é
bastante controlada, vigiada e repleta de segmentações. Alguns desses fatores são
reconhecidos como necessários para evitar que a internet se torne um faroeste; outros são
vistos como intrusos e intromissões indevidas.
A internet é uma entidade também física, composta de fibras, roteadores e botões, os
governos podem desativar, ou os países e lugares podem ter essa infraestrutura menos
qualificada ou nem tê-la. Isso explica o bloqueio ao Youtube na China e no Irã, assim como
outras interrupções ocorridas periodicamente no Google. Nos meses de julho a dezembro de
2011, de acordo com estatística apresentada pela The Economist (27.10.2012a), os quatro
países que mais pediram remoção de conteúdos foram: Brasil, 194; Estados Unidos, 187;
Alemanha, 103 e Índia, 101. Todos são países que vivem regimes democráticos e não
ditaduras tirânicas. As empresas de internet, por vezes, aceitam que o cumprimento das
exigências locais é o preço para fazer negócios. Por outro lado, cabe aos governos prover ou
propiciar que as populações de seus países tenham acesso a essas tecnologias e não apenas a
parte da população que interessa ao mercado.
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Além das diferenças locais, dentre as quais as de legislação e infraestrutura, e dos
serviços como o Foursquare8, as segmentações, diferenças e restrições não dependem apenas
de leis e governos, são muito fortes as diferenças culturais e de preferências. Em março de
2012, duas empresas chinesas de internet, Youku e Tudou, anunciaram que iriam se fundir. O
negócio, segundo The Economist (17.03.2012), soou como muitos outros no Ocidente: em um
mercado em expansão, mas superlotado, a consolidação foi realizada, os dois líderes, ambos
ainda deficitários economicamente, decidiram unir forças. No entanto, o acordo também era
diferente de qualquer outro no Ocidente, porque não há nada como Youku e Tudou em outro
lugar. A reportagem informa que as duas são empresas de vídeo on-line, com 200 milhões de
assinantes cada uma, e que “a coisa mais próxima a elas” que se conhece no Ocidente é o
Youtube. As duas mostram de tudo, desde desenhos animados japoneses e uma quantidade
crescente de seu próprio conteúdo. Mas os chineses são menos interessados que os ocidentais
em vídeos caseiros, preferindo vídeos profissionais como uma alternativa bem-vinda para “a
maçante” programação da televisão estatal. Também as formas de comprar pela internet em
países orientais são diferentes, de acordo com a revista (THE ECONOMIST, 27.10.2012).
Um comprador on-line norte-americano ou britânico costuma pagar antecipadamente suas
compras com cartão de crédito, confiando tanto no fornecedor para enviá-los, como nos
correios ou outra empresa de entregas para recebê-las em casa. Os russos são mais exigentes.
Eles querem ter certeza se o que eles pedem vai chegar e se irão ficar satisfeitos antes de
pagar, além de que, em muitos casos, eles podem não ter um cartão de crédito. A reportagem
relata que Oskar Hartmann, diretor executivo da KupiVIP, uma empresa que vende roupas online na Rússia, diz que 95% de suas vendas são pagas em dinheiro na entrega, seja na porta
(onde o correio pode ter que esperar enquanto o cliente prova a peça) ou em um ponto de
drop-off em uma loja próxima. Como as grandes empresas internacionais de entrega não
cobrem a Rússia, devido a esse diferencial, os maiores grupos locais de e-comerce, KupiVIP e
OZON, criaram suas próprias operações de entrega para ter certeza de que os produtos
cheguem ao seu destino. Dinheiro na entrega é também comum na China e na Índia (Ibid.).
Também para quem usa muito a internet e dispõe de aparelhos de última geração e alta
velocidade de conexão, isso não quer dizer que interajam com todo o mundo. As pessoas
estabelecem suas rotas costumeiras e bem conhecidas nas redes, fazem seus guetos,

8

Aplicativo gratuito voltado a ajudar as pessoas a aproveitarem os lugares onde estão. Com ele, pode-se
compartilhar e salvar os lugares que se visita e, quando se precisa de uma ideia do que fazer, o aplicativo oferece
recomendações e ofertas personalizadas baseadas nos lugares onde a própria pessoa, seus amigos e outras
pessoas com gostos parecidos estiveram.
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segmentações e levam para a rede as divisões, estereótipos e preconceitos que têm no mundo
físico. É o que mostra outra matéria da revista inglesa, publicada em 2010: “E-comunicação e
sociedade: casa-cibernética dividida – tanto on-line, quanto no mundo off-line, as pessoas se
juntam em grupos, suspeitam uns dos outros e em ambos os reinos, a pacificação é uma luta
difícil” (THE ECONOMIST, 02.09.2010). Para além de todos os seus méritos, a internet, “no
que se refere ao imaginário humano, não é mais operante do que seria um esperanto universal
em matéria de língua e de expressão (GLISSANT, 2005, p. 109). Em 2007, Danah Boyd, uma
pesquisadora das mídias sociais da Microsoft Research New England (EUA), ouviu um
adolescente branco de seu país descrever o MySpace, a rede social, como “gueto ou qualquer
outra coisa assim”. Na época, o Facebook estava roubando membros do MySpace, mas a
maioria das pessoas achava que era apenas uma moda; adolescentes cansados de alguma rede,
como cansam de sapatos. Mas, depois de ouvir esse jovem, Boyd percebeu que podia se tratar
de algo mais que capricho. “Gueto” no discurso norte-americano sugere pobre, sem
sofisticação e negro. Isso a ajudou a perceber que em sua vida on-line, os adolescentes do país
foram recriando o que sabiam do mundo físico: separação por classe e raça. Conforme a
matéria, uma geração de ativistas digitais esperava que a web ligaria grupos separados no
mundo físico. Transcenderia etnias, identificações sociais e fronteiras nacionais. Mas a
pesquisa de Danah Boyd sugere que a internet não é tão radical9.
Dominique Wolton (2006, p. 90) atesta isso: as mídias sociais, embora contribuam
para a abertura ao mundo, reforçam a segmentação dos espaços, a fragmentação e o
individualismo. As redes sociais são da ordem do mesmo, onde os semelhantes se atraem. O
ciberespaço não só abriu fronteiras, mas também criou outras, que vão se sobrepondo,
compondo aquilo que Haesbaert (2004) chama de “multiterritorialidades”. Onde existe
desterritorialização, há também reterritorialização pelos novos amálgamas que vão se
formando (Ibid., p. 232). Nas redes é possível adicionar e deletar amigos, controlar o que se
vê e as pessoas com quem se relacionar. Na rua, no trabalho, vizinhança isso não é possível
ou ao menos é bem mais difícil. Por esse fato, nas redes se podem descartar as habilidades
sociais para conviver e dialogar com o diferente. É muito fácil evitar a controvérsia e as
diferenças: “Muita gente as usa [as redes] não para unir, não para ampliar seus horizontes,
mas ao contrário, para se fechar no que eu chamo de zonas de conforto, onde o único som que
9

É o que também aponta Manoel Castells, a partir de pesquisa realizada pela British Telecom. No curso de um
ano pesquisou-se uma série de lares onde se utilizava internet e constatou-se que pouco muda; o que as pessoas
faziam, elas continuam fazendo com a internet. Quem tinha amigos, também os tem na internet, quem não os
tinha tampouco os têm na rede. Castells defende que a internet pode ajudar a desenvolver e amplificar
comportamentos, mas não a mudar comportamentos radicalmente (In: MORAES [Org.], 2009, p. 272-273).
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escutam é o eco de suas próprias vozes, onde o que veem são os reflexos de suas próprias
caras” (Zygmunt Bauman, entrevista ao El País − QUEROL, 08.01.2016). Portanto, a
abundância crescente de informações e sua passagem por muitos canais não significam
avanço na comunicação como relação entre diversidades (WOLTON, 2006, p. 90). Os laços
sociais podem ser ampliados pelas redes digitais ao se criar novos contatos, mesmo que
fracos, mas estas não abolem a copresença, as vizinhanças, os lugares, as afinidades,
proximidades do mundo físico, a geografia. Esses elementos têm um importante papel na
construção dos laços na internet, quanto menos vínculos e afinidades nessas dimensões do
mundo off-line, menos fortes são os laços na rede (NICHOLLS, 200910). Também, como o
uso diário e por muitas horas das redes digitais constitui um treinamento que vai criando
hábitos cognitivos, mudando comportamentos, as pessoas começam a repetir seus hábitos do
mundo on-line na vida off-line, passando a ser impacientes com quem demora em argumentar,
com quem fala devagar ou é e pensa diferente, tratando as pessoas como deletáveis (KATZ,
2014, p. 5).
A arquitetura das assim chamadas “mídias sociais” e outros ambientes digitais torna
fácil para os grupos permanecerem fechados (WOLTON, 2006, p. 90; Pascual Serrano in:
MORAES; RAMONET, SERRANO, 2013, p. 173, 176). Por exemplo, o facebook sugere
novos amigos usando um algoritmo que analisa os já existentes. Acessos e curtidas em posts e
notícias produzem oferta posterior de conteúdos similares; resultados escolhidos em uma
busca, direcionam os resultados de outras futuras; visibilidade de lugares e estabelecimentos
nos mapas digitais dependem do tamanho de sua presença no ciberespaço, assim como no
mundo físico e de contratos de publicidade com os motores de busca. Os 10 primeiros
resultados em uma busca no Google demarcam a fronteira entre o centro e a periferia na
internet. O Google Maps e Google Earth são estruturados de maneira a moldar o que aparece
(e o que não) no ciberespaço (ZOOK, GRAHAM, 2007b). No Twitter, os usuários podem
optar por “seguir” alguém de quem eles gostam, e podem formar grupos por incorporação de
palavras e frases conhecidas como hashtags. Martin Wattenberg e Fernanda Viégas, que
pesquisam a exibição de informações em redes sociais, exploraram as dez hashtags mais
populares do Twitter nos EUA e descobriram que a maioria foi usada quase exclusivamente
por autores negros ou brancos. Por exemplo, os resultados da pesquisa deles mostram que a
hashtag “#cookout” (que poderíamos traduzir por “churrasquinho”) era quase inteiramente
usada por negros; já a hashtag “#oilspill” (derramamento de óleo) era usada quase somente
10

Manoel Castells também possui estudos que apontam na mesma direção (In: MORAES [Org.], 2009, p. 274).
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por brancos. Com relação a ideologias, os resultados da dupla de pesquisadores foram um
pouco diferentes. Há pelo menos uma interação proposital, por exemplo, entre liberais e
conservadores, por troca de provocações e tentativas de entrar sorrateiramente no espaço dos
outros. Eles fazem isso através da apropriação de hashtags do lado oposto, de modo a
aparecer nas pesquisas uns dos outros. Todos esses elementos apontam para a necessária
cautela em relação a afirmações ou suposições de que as comunicações digitais atenuam
conflitos entre grupos que se dividem ou que nutrem desconfianças mútuas. Uma reportagem
da The Economist relata também sobre uma página do Facebook, chamada “Peace on
Facebook”, que visa diminuir, por via dessa rede, os conflitos mundiais, permitindo que
pessoas de diferentes origens se conectem. Essa página mantém um contador de conexões
feitas a cada dia entre pessoas de lugares rivais. Por exemplo, esse indicador afirma que
Israelenses e Palestinos fizeram cerca de quinze mil ligações no dia 25 de julho de 2010 (o dia
mais recente disponível à elaboração da reportagem). De acordo com a matéria, essa
informação é difícil de colocar em contexto. O Facebook não torna público o número total de
amizades em ambos os países. Mas Ethan Zuckerman, um blogueiro e ativista, usou dados
independentes para estimar que esses links representam cerca de 1 a 2% do total combinado
de amizades nas contas de israelenses e palestinos. Usando o mesmo método para a Grécia e
Turquia, a sua estimativa foi de 0,1%. Zuckerman afirma que a internet realmente serve para
ampliar os laços mais dentro dos países que entre eles. A longa reportagem, após citar
diversos outros exemplos e pesquisas, conclui afirmando que a internet não faz mágica e que
qualquer um que queira usá-la para juntar as nações tem que demonstrar iniciativa “e estar
pronto para viajar tanto física quanto virtualmente. Tal como acontece com o telégrafo, antes
também saudado como uma ferramenta de manutenção da paz, a internet não faz nada por
conta própria” (THE ECONOMIST, 02.09.2010).
Ghemawat cunhou a expressão “twitterzonas” para definir as zonas de conforto no
twitter (p. 311). Seja nelas, seja nas “facebookzonas” dos usuários comuns, continua havendo
poucas conexões com pessoas distantes dos círculos de proximidade descritos no capítulo 2
(p. 52-53). Há um projeto de pesquisa muito significativo a respeito das “twitterzonas” em
relação com os territórios e as culturas do mundo off-line, envolvendo diversos pesquisadores
em geoweb de diferentes universidades e lugares do mundo, chamado DOLLY (Digital
OnLine Life and You11). Esse projeto desenvolveu uma plataforma que reúne tweets
geolocalizados (8 milhões por dia), faz análise básica, indexação e geocodificação para
11

<http://www.floatingsheep.org/p/dolly.html>. Acesso em 16.02.2016.

135

permitir a pesquisa em tempo real perpassando todo o banco de dados (composto por 3
bilhões de tweets desde dezembro de 2011). Reunindo as mensagens sobre determinados
temas e relacionando com o número total de postagens dos territórios pesquisados, a pesquisa
consegue identificar com nitidez os temas que se sobressaem em determinadas regiões;
documenta e revela em uma variedade de casos que os espaços virtuais de mídias sociais estão
intensamente ligados às territorialidades físicas e culturais do mundo off-line. Há no site do
projeto uma série de relatos de pesquisas que demonstram isso. Por exemplo, uma pesquisa
sobre postagens racistas nos EUA no período pós-eleição de Barack Obama12, mostra que os
lugares com maior índice de tweets racistas são exatamente os estados em que, no mundo offline, existe mais fortemente o racismo (Mississipi e Alabama). O ranking com o cociente
obtido dos estados mostra que onde os índices são menores é onde também há menos racismo
off-line. Outra pesquisa sobre a menção à palavra “beer”, nos tweets, revela que onde
predominam os maiores quocientes é onde, no mundo físico, se bebe mais cerveja no país 13.
Há também uma pesquisa que mostra as diferenças regionais entre os estados mais religiosos
e os menos religiosos. Nos primeiros, a palavra “igreja” aparece em maior proporção
quantitativa nas mensagens que a palavra “cerveja”14. Também quanto às religiões, tanto em
amplitude mundial, como no âmbito dos EUA, as pesquisas demonstram que as geografias do
mundo on-line refletem as do mundo off-line. O projeto pesquisou as palavras “Alá”, “Buda”,
“Hindu” e “Jesus” a fim de visualizar os ciberespaços religiosos distintos. O mapa elaborado a
partir dos resultados demonstra claramente que referências a Alá são mais proeminentes no
Oriente Médio; as referências a Buda, no leste da Ásia; as referências ao hindu, no
subcontinente indiano e as referências a Jesus têm mais destaque na Europa e grande parte do
Hemisfério Ocidental, exatamente como no mapa religioso do mundo físico15. A mesma coisa
foi feita com relação aos seguimentos diferentes do cristianismo no mundo e nos EUA:
católicos, protestantes, ortodoxos, pentecostais. Constataram-se também resultados de
distinções no ciberespaço conforme as do mundo off-line. As pesquisas mostram que práticas
sociais e culturais não são apagadas pelas novas tecnologias de comunicação em uma suposta
era de homogeneização, pelo contrário, moldam o ciberespaço mesmo quando se utilizam as
mais recentes tecnologias. Haesbaert atesta que a dimensão simbólico-expressiva de território
é geminada com a dimensão material-funcional do território (HAESBAERT, 2004, p. 217).
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http://www.floatingsheep.org/2012/11/mapping-racist-tweets-in-response-to.html. >. Acesso em 16.02.2016.
http://www.floatingsheep.org/2010/02/beer-belly-of-america.html. >. Acesso em 16.02.2016.
14
http://www.floatingsheep.org/2012/07/church-or-beer-americans-on-twitter.html. >. Acesso em 16.02.2016.
15
http://www.floatingsheep.org/2010/01/googles-geographies-of-religion.html. >. Acesso em 16.02.2016.
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As pessoas podem, em jogos on-line, ir com seus avatares lutar nas ruínas das mesmas
cidades imaginárias, ou as mais pacíficas podem ir fazer agricultura virtual juntas sem sujar as
mãos, mas o digital e o físico não ficam totalmente separados, o que se faz on-line não fica só
nessa esfera, os dois mundos se interpenetram, se moldam mutuamente e dependem um do
outro. Pesquisadores em geoweb, como os citados por The Economist Matthew Zook, Mark
Graham16; em territorialidades atuais, como o brasileiro Rogério Haesbaert e em corpomídia,
como Helena Katz, confirmam isso em suas pesquisas: mundo on-line e off-line são cada vez
mais interligados e complementares, e não substitutos um do outro. A virtualização está
sempre impregnada de elementos concomitantes com os territórios, as culturas, os corpos, a
política, a economia (ZOOK, GRAHAM, 2007; HAESBAERT, 2004, p. 274; Helena Katz,
In: GREINER [Org.], 2015, p. 249-251; THE ECONOMIST, 27.10.2012a). Um dos
principais problemas do discurso da desterritorialização informacional é justamente não
perceber que os verdadeiros sujeitos do processo não são ubíquos e desencarnados. Em
alguma medida, o são as imagens e, mesmo estas, carregam as marcas dos territórios
(HAESBAERT, 2004, p. 276), sendo que, “o ciberespaço só pode ser entendido em referência
a lugares materiais” (ZOOK; GRAHAM, 2007, p. 466). Jogos digitais, armas desses jogos, e
fazendas digitais, por exemplo, custam dinheiro real e o Ciberbulling é também bulling. Os
perfis falsos e avatares que proliferam nas redes digitais precisam ter, produzir ou inventar um
corpo com características (tais como traços étnicos) ou a partir de fotos e modelos do mundo
físico (Helena Katz, In: GREINER [Org.], 2015, p. 249-252). Embora a tendência a
armazenar informações digitais seja cada vez mais nas “nuvens”, os servidores remotos que
compõem as nuvens estão resolutamente nos limites da terra, com a sua localização escolhida
principalmente por questões climáticas, infraestrutura geografia e regime político e judiciário
local.
Outro aspecto da e-comunicação bastante inesperado há alguns anos é o fato de que as
novas tecnologias da comunicação estão passando atualmente por uma tendência
geolocalizadora acentuada. O caderno especial da The Economist sobre a geografia na
atualidade aponta a relação e os imbricamentos entre geografia, mundo físico e o mundo
digital: o boom de serviços, informações e aplicativos voltados ao local, ao mundo físico e à
presença das pessoas neles ao invés da abolição das territorialidades; o interesse das empresas
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Zook é professor no departamento de geografia da Universidade de Kentucky, dedicando-se a geoweb e
medias geosociais (Cf.: <https://geography.as.uky.edu/users/zook>). Graham é pesquisador sênior do Oxford
Internet Institute, com ampla pesquisa em geoweb (Cf.: < http://www.oii.ox.ac.uk/people/graham/>). Ambos têm
feito pesquisas e artigos em parceria.
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de internet, inclusive as gigantes, por se tornarem locais e localizadoras; o fato significativo
de essas empresas e o que há de mais avançado nesse seguimento reunirem-se
geograficamente em alguns locais, como é o caso do Vale do Silício, nos EUA, e outros
centros menores pelo mundo17 (THE ECONOMIST, 27.10.2012a;b;c;d;e). Da mesma
maneira que as outras empresas dos mais diversos setores fazem há séculos, também as
empresas de tecnologia e comunicação digital procuram se localizar geograficamente
próximas umas das outras18.
Carregando poderosos computadores móveis, smartphones e tablets, as informações
locais tornam-se mais valiosas, o que explica a competição por serviços de mapas e o
crescimento exponencial da criação de representações on-line do mundo físico, os mais
diversos, em duas e três dimensões; ambientes externos e também internos e o crescimento da
oferta de detalhes, cada vez mais refinados. A verdadeira obsessão por mapear e controlar
territórios, fluxos de informações e de pessoas, e pela segurança dos territórios demonstram
de modo flagrante a importância que continua tendo e que continuará tendo, o controle
territorial. No ciberespaço, territorializar significa cada vez mais “gerenciar” a disposição e a
circulação dos corpos no espaço, segmentados, individualizados e em massas (HAESBAERT,
2004, p. 278). As maiores empresas de tecnologia digital, Google e Apple, estão disputando
para criar os melhores mapas e para incorporarem neles as mais qualificadas e a maior
quantidade de informações.
A quantidade de dados oferecidos sobre as cidades, lugares, edifícios monumentos,
ruas podem permitir descobrir e encontrar coisas desconhecidas e favorecer novos olhares,
como também criam fronteiras, limites, barreiras on-line para que se conheçam coisas
diferentes. De forma análoga ao que se falou acima sobre os ambientes de rede digitais, que
17

Segundo afirma Manoel Castells, verifica-se uma concentração geográfica em grandes regiões metropolitanas
da indústria provedora de conteúdos e de tecnologias da internet maior do que qualquer outro tipo de indústria
(In: MORAES [Org.], 2009, p. 263, grifo nosso).
18
Os custos de instalação em algum desses lugares são altos, como é o caso do Vale do Silício, de Londres e
Nova York, estes últimos além de caros, são lugares onde falta o histórico de alta tecnologia que há na
Califórnia. Mesmo assim, até empresas pequenas que poderiam escolher o lugar mais conveniente em custo,
optam por estar nesses locais. A matéria cita Alfred Marshall, um dos fundadores da economia moderna, que, no
final do século XIX, perguntava-se por que as empresas do mesmo setor eram, muitas vezes, geograficamente
próximas umas das outras. Segundo ele, “a proximidade criava algo no ar”: se uma pessoa começa uma nova
ideia, esta depois é incorporada por terceiros que, combinando com suas próprias sugestões, torna-se fonte de
novas ideias, criando-se um ciclo crescente favorecido pela proximidade. Ele pensava na fabricação vitoriana,
mas o mesmo acontece com as empresas de tecnologia do início do século XXI. Por isso, o Vale do Silício é o
lar de muitos dos gigantes do setor, de fundadores esperançosos e de jovens startups que continuam dirigindo-se
para lá. Um certo Mark Zuckerberg (fundador do Facebook) fez isso, deixou Harvard por Palo Alto, logo que
teve a chance; outros fazem caminho parecido para lá ou para outros centros (THE ECONOMIST, 27 out.
2012e ).
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vão se fechando pelos caminhos rotineiros e pelas divisões da vida off-line, acontece com
relação aos dados oferecidos nos mapas digitais. As pessoas passam a voltar-se cada vez mais
para as informações de seus dispositivos móveis conectados e a confiar mais neles para
explorar o mundo físico, e isso contamina ou pode até moldar a forma como se movem neste.
Ao invés de confrontar-se com o diferente, podem ter um mundo mais personalizado para si.
Pesquisadores citados na reportagem, Matthew Zook, Mark Graham e Andrew Boulton,
apontam para isso. Primeiramente eles fazem uma suposição: uma jovem mulher que passeie
por Dublin em um sábado à noite, “uma espécie de Ulisses digital”, verifica textos e tweets de
seu namorado (onde está?), passa em um bar (seu smartphone informa que sua banda favorita
uma vez tocou lá) e olha para uma resenha de um restaurante (parece bom). A cidade que vê
foi digitalmente construída para ela. Ela recebeu informação sobre a banda porque suas
últimas buscas on-line levaram seu smartphone a fornecer esses detalhes. E a resenha do
restaurante não é nada mais do que a soma de opiniões das pessoas que compõem seu grupo
de amigos digitais. São coisas inofensivas, talvez úteis, mas a revista chama a atenção para o
lado mais sombrio. Uma outra pessoa citada, um jornalista norte-americano chamado Eli
Parisier, escreveu sobre uma “bolha de filtros” em que as pessoas são apresentadas apenas
com ideias e opiniões que seu comportamento on-line sugere. Como eles fazem o seu
caminho digital também no reino físico, algo semelhante pode acontecer neste. Ser
direcionado para longe de áreas de alta criminalidade tarde da noite não é uma coisa ruim,
mas também pode ser que os mecanismos digitais não indiquem um museu ou um clube,
porque a pessoa não foi a qualquer lugar parecido com eles antes. Pode ser uma oportunidade
perdida de conhecer algo diferente. As pessoas podem estar em frente a um monumento do
qual é oferecida apenas uma versão da história que reforça seus preconceitos, o que fecha ao
invés de abrir a mente. Os pesquisadores Graham, Zook e Boulton afirmam, segundo a
matéria, que o Google, por exemplo, fornece informações muito diferentes sobre o
monumento público Soldado de Bronze de Tallinn, conforme as pessoas que estejam diante
dele com seus aparelhos digitais, sejam da Estônia ou da Rússia19 (THE ECONOMIST,
2710.2012c).

19

O Soldado de Bronze de Tallinn, antes chamado de Monumento aos Libertadores de Tallinn, é um monumento
localizado no centro da cidade de Tallinn, na Estônia, inaugurado em 1947, enquanto a Estônia estava dominada
pela União Soviética, durante a Guerra Fria. A estátua representa um soldado soviético e também duas narrativas
históricas muito diferentes. Para os russos, incluindo as muitas pessoas de origem russa que vivem na Estônia
hoje, a estátua simboliza a libertação do país do fascismo pelos comunistas em 1940. Para os estonianos, porém,
o que a estátua simboliza é a incorporação forçosa da Estônia à União Soviética naquele ano. Por isso, os
dispositivos móveis e seus softwares oferecem informações diferentes conforme seus usuários sejam russos ou
estonianos.
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De acordo com uma das reportagens do caderno especial da The Economist sobre
geografia e geoweb, os gigantes globais da internet, em especial o Facebook e o Google,
querem ficar mais locais também. Cerca de 7 milhões de pequenas empresas já mentêm
regularmente páginas no Facebook, o que pode ser a sua única presença on-line. A
publicidade no Facebook ajuda a chegar a clientes em potencial com anúncios direcionados a
públicos “finamente selecionados” entre os que aderiram à rede de 1 bilhão de pessoas. Os
anunciantes podem estreitar seu público-alvo por idade, sexo e gostos (expresso através de
“curtidas” do Facebook), bem como pela área (THE ECONOMIST, 27.10.2012c). O Google
considera como missão autodescrita catalogar todas as informações do mundo e torná-las
pesquisáveis on-line. Além das iniciativas da própria empresa e de outras empresas ou
serviços que vai incorporando, o Google conta com um poderoso motor de pesquisa, “os
cérebros de 33 milhões de usuários e a determinação para mapear o mundo em detalhes mais
intrincados”.
As redes digitais, os sistemas de busca e de e-mails, os smartphones e seus
mecanismos geolocalizantes elaboram constantes indexações a partir dos usos e postagens que
as pessoas fazem, do que acessam e por onde andam, seus percursos no mundo físico e no
digital que revelam suas opiniões, aspirações, inclinações culturais, políticas e sociais, gostos,
nível econômico, o que consomem, informações que são rastreadas e processadas por
programas como o crawler20, constituindo bancos de dados massivos. Esses são vendidos para
diversas outras empresas para a execução de ações de marketing e publicidade. Mesmo quem
não está em nenhuma das redes sociais existentes e não posta nada da vida privada na internet,
também é incluído nessas indexações por postagens de outras fontes, por exemplo, ao usar
cartão de débito e crédito, ao ter resultados de exames clínicos postados na internet pelos
laboratórios, ao comprar passagens aéreas etc. Os hábitos de viajantes que usam tais aparelhos
alimentam os bancos de dados, e até mesmo a sacudida do aparelho no bolso pode ser usada
como informação, indicando que o usuário está chegando a uma estação ferroviária, e ser
usada para publicidade enquanto ele caminha no saguão da estação. Tudo isso reproduz o
modelo dos serviços de inteligência que fazem da internet uma zona militarizada (KATZ,
2014; CURIOSO, 2015, p. 10). Essas indexações obviamente resultam em segmentações,
territorializações, criação, manutenção ou fortalecimento de fronteiras, incluindo as velhas
fronteiras nacionais. Além do uso publicitário, como revela Julian Assange (2015), fundador
do WikiLeakes, o Google tem vínculos com o governo dos EUA que vão desde sua fundação,
20

Programas usados para rastrear e indexar informação, perfis e formas de contato (e-mail, telefone, endereço,
contas em redes sociais etc.).
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com recursos das bolsas do Departamento de Defesa do país e a presença em sua equipe de
executivos provenientes da Secretaria de Estado, até o fornecimento de informações e perfis
de usuários para a NSA (Agência de Inteligência do governo). A internet, considerada a maior
ferramenta de emancipação, “está se transformando no mais perigoso facilitador do
totalitarismo que já vimos” (ASSANGE ,2015, p. 25). Sua característica principal, ao invés da
imaginada liberdade, está se tornando cada vez mais o controle (ZOOK; GRAHAM, 2007, p.
471).
Uma das reportagens do caderno especial da The Economist dedica-se especificamente
aos mapas digitais (27.10.2012d). Segundo Peter Birch, gerente de produto do Google Earth,
há duas coisas que as pessoas querem nesses mapas, uma é que, para encontrar seus próprios
caminhos, se removam todas as informações que não sejam as de que realmente necessitam.
A outra é o oposto do objetivo cartográfico: criar um senso de realidade, uma representação
completamente abrangente do mundo. Por isso, os detalhes oferecidos, segundo a matéria, são
“de tirar o fôlego”. O texto cita vários exemplos sobre o crescente mapeamento digital do
mundo. A Nokia está coletando detalhes minuciosos sobre as estradas para alimentar sistemas
de condução avançada: antecipando uma colina, um carro pode acelerar a fim de passar
melhor por ela, em vez de esperar a inclinação para começar a acelerar, ou, se o motorista está
indo rápido demais para uma curva à frente, pode desacelerar antecipadamente. Os
mapeadores estão indo também para dentro dos ambientes, como shoppings e aeroportos. A
partir de 2011, o Google e a Nokia voltaram-se a esse objetivo. A Nokia tem mapas internos
de 5.100 locais em 40 países. Já o Google diz ter mais de 10 mil plantas disponíveis para os
usuários de seu sistema operacional móvel Android.
Os mapas digitais não têm limites para a quantidade de informações que podem ser
anexadas. Os locais estãos sendo mapeados com camadas e camadas de informações. Muitas
informações vão sendo acrescentadas ao que é feito pelos mapeadores, e as diferenças de
locais e de fronteiras físicas vão ficando perceptíveis nesse universo digital imbricado com a
geografia. A matéria cita um artigo recente de Mark Graham e de Matthew Zook que mediu a
espessura da geoweb, tomando como indicador o número de lugares (empresas, escolas,
parques e assim por diante) com informações no Google Maps. Os dados são desorganizados,
diz Graham, mas em geral a geoweb é muito mais espessa em lugares ricos do que nos pobres,
e mais espessa, sobretudo, nos países nórdicos. Em maio de 2011, por exemplo, havia mais
conteúdo sobre Tóquio do que sobre toda a África, o que demonstra o quanto o repertório do
mundo não está todo disponível como se imagina. Para a pesquisa, Graham e Zook também
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navegaram na geoweb usando como referências 18 palavras em várias línguas e perceberam
diferenças significativas. Por exemplo, em territórios palestinos, as pesquisas em árabe
geralmente retornam somente entre 5 e 15% da quantidade das pesquisas em hebraico e de um
terço a um quarto do número em Inglês. Em Tel Aviv, uma busca pela palavra “restaurante”
traz resultados diferentes em árabe, em inglês e em hebraico (THE ECONOMIST,
27.10.2012d).
Outra matéria da The Economist indicou algo muito significativo: também com
relação à música, a globalização não tem tanto poder como imaginado, e a internet, ao invés
de apagar as diferenças, está favorecendo-as (25.07.2013). O texto sintetiza os resultdos de
uma pesquisa acadêmica recente de Fernando Ferreira e Joel Waldfogel (201021),
economistas, pesquisadores da Universidade de Minnesota (EUA). A pesquisa deles abrange
dados de 22 países entre os anos de 1960 e 2007, relativos à indústria de música. Tais países
correspondem a 98% da receita de 34 bilhões no mercado musical na última década. Os dados
mostram que, a partir da década de 1960 até década de 1980, a proporção de produção
doméstica caiu drasticamente. Em 1985, os consumidores gastaram tanto tempo ouvindo
bandas estrangeiras quanto grupos domésticos. Mas a partir do ponto mais baixo para a
música local, em meados dos anos 1980, o quadro mudou. Chegamos agora a um nível de
consumo de música doméstica que não se via há 50 anos, com 70% do tempo dedicado a
canções nacionais22. As pessoas cada vez mais parecem preferir repertório nacional e não
necessariamente por questões de tarifas. Para os pesquisadores, o fortalecimento das redes de
comunicação está fazendo uma grande e contraintuitiva diferença. As pessoas imaginavam
que a internet iria fazer as escolhas musicais dos consumidores mais globais, no entanto, a
propagação da internet tem, na realidade, permitido melhor e maior divulgação da música
local do que aumentado o consumo de música estrangeira. Para o jornalista dessa área, Mark
Ellen, que co-apresentou o concerto Live Aid23 em 1985 e é citado na matéria, isso não é
surpresa: “parte do folclore da música pop é a ‘novela mágica’ do elenco envolvido. Você

21

Acessível em: < http://www.nber.org/papers/w15964>. Acesso em 20.02.2016.
Em A globalização imaginada, Canclini (2010, p. 148) também aponta dados semelhantes quanto ao
predomínio do repertório nacional em países latino-americanos e a queda das vendas do rock em inglês de 65
para 32% nos últimos dez anos (a contar da data da edição original do livro, 2003).
23
Trata-se de um concerto de rock realizado em 13 de julho de 1985. O evento foi organizado por Bob Geldof e
Midge Ure com o objetivo de arrecadar fundos em prol dos famintos da Etiópia. Os concertos foram realizados
no Wembley Stadium em Londres (com uma plateia de aproximadamente 82 mil pessoas) e no John F. Kennedy
Stadium na Filadélfia (aproximadamente 99 mil pessoas). Alguns artistas apresentaram-se também em Sydney,
Moscou e Japão. Foi uma das maiores transmissões em larga escala por satélite e de televisão de todos os tempos
− estima-se que 1,5 bilhão de espectadores, em mais de 100 países, tenham assistido à apresentação ao vivo.
22

142

está mais propenso a gostar de bandas locais em ascensão, cuja história você pode
acompanhar em primeira mão, do que aquilo que está sendo assistido pelo resto do mundo”.
A matéria também aborda os canais musicais de televisão e sua diversificação. No
caso da MTV, desde sua criação em 1981 até 1987, era um canal único, que tocava música
norte-americana e britância para os concumidores de todos os países a que chegava, mas
começando com a MTV Europa em 1987, tornou-se mais fácil as pessoas dos diversos países
encontrarem no canal músicas de seu próprio país, sendo que a programação vem sendo cada
vez mais customizada (THE ECONOMIST, 25.07.2013). Diferente de sua estratégia de
alcançar o mundo, com o pressuposto de que sons musicais como “A-lop-bop-a-doo-bop-alop-bam-boom” significava a mesma coisa em todas as línguas, agora inclui cinco chamadas
de oração por dia em suas programações na Indonésia; na Itália programas culinários; no
Japão assumiu características mais high tech, no Brasil [tinha] uma característica mais sexy;
(GHEMAWAT, 2012, p. 226-227). A transmissão não é mais única nem para os países latinos
de língua espanhola; há um canal para os latinos que vivem em Miami, outro para os do
México, outro para a Argentina (MARTEL, 2012, p. 322). No caso do Brasil, com o tempo, a
MTV incluiu o axé e a música sertaneja e, em 2013, encerrou suas atividades, assim como
deixou de existir nos países árabes, frente ao sucesso dos canais musicais do conglomerado de
mídia saudita Rotana. São fatos bem inusitados para um canal que, há alguns anos, até mesmo
estudiosos da comunicação acreditavam que “arrasaria” as culturas musicais diferentes e
havia se tornado “a alma barulhenta do mundo”, oferecendo “um retrato fascinante das
rápidas mudanças que deram à televisão e à música ‘americanas’ o domínio do público em
escala mundial” (BARBER, 2003, p. 14124, grifo nosso). A matéria conclui enfatizando os
argumentos dos pesquisadores contra a ideia gasta de que o mercado mundial de música é
dominado pela indústria cultural dos EUA enquanto, na verdade, ela é menos dominante no
universo pesquisado do que se imagina: “o artigo é um lembrete importante que os
pressupostos preguiçosos sobre a globalização são frequentemente enganosos” (THE
ECONOMIST, 25.07.2013). Essa resiliência do local acontece não apenas em mídias
musicais, mas nas diversas outras, como conluiu Frédéric Martel após sua rodada de pesquisa
sobre mídias ao longo do mundo. Segundo ele, na Índia, na China, no Egito, na Turquia, no
Brasil, em suas pesquisas in loco, todos os seus interlocutores de majors norte-americanas
contestaram a ideia de uma uniformização da cultura por terem fracassado quando
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Esse livro contém um capítulo dedicado a analisar a MTV sob esse enfoque de domínio e hegemonia:
Televisão e MTV: a alma barulhenta do mundo, p. 137-154.
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privilegiaram conteúdo estritamente norte-americano: “sabem que é preciso continuar sendo
local para existir nos mercados emergentes (MARTEL, 2012, p. 264).

4.4. Hegemonias, mas também revoluções
A agência Pátria Latina também tem publicado diversas matérias sobre aspectos
inesperados ou desglobalizantes da comunicação atual. Diferente da The Economist, que
enfoca mais as questões de funcionalidade, de uso e de mercado, a agência latina dá mais
importância aos aspectos ideológicos das políticas e relações internacionais e os ligados aos
movimentos sociais. Uma dessas matérias, publicada em novembro de 2011, com o título
“Oposição social na era da internet” (PÁTRIA LATINA, 30.11.2011), chama a atenção para o
fato de as tecnologias da informação e, mais precisamente, a internet, servirem a um duplo
propósito. Se, por um lado, servem para acelerar os movimentos de capitais (sobretudo de
capitais financeiros), facilitando uma internacionalização imperialista, por outro, fornecem
importantes fontes alternativas de análise e uma forma fácil de comunicação, que serve para a
mobilização dos movimentos populares e antiglobalistas (Denis Moraes, in: MORAES,
RAMONET, SERRANO, 2013, p. 117-119). As novas tecnologias criaram a nova classe de
multimilionários; desempenham um papel central para a economia dos EUA e para a obtenção
de divisas internacionais e, parafraseando Marx, “tornaram-se o ópio do povo, de novos e
velhos, empregados e desempregados” que passam horas contemplando espetáculos,
pornografia, videojogos, consumindo on-line ou mesmo lendo notícias, mas se tornaram
também uma ferramenta importante para movimentos sociais. Intrinsecamente a internet ao
favorecer os movimentos financeiros internacionais, favorece também as atuais crises. Por,
exemplo, o crash financeiro global iniciado em 2008 que se estende até hoje foi consequência
de pacotes computadorizados de ativos fraudulentos e de empréstimos imobiliários
subfinanciados. As “virtudes” da internet, a velocidade com que transmite informação,
revelaram-se, no contexto da especulação capitalista, um fator determinante da pior crise do
capitalismo desde a grande depressão dos anos 30 (PÁTRIA LATINA, 30.11.2011).
A luta de classes, os movimentos sociais, de libertação nacional, pró-democracia e os
movimentos contrários à globalização também chegaram ao mundo digital. Os maiores
movimentos e os seus líderes, desde os guerrilheiros no Afeganistão aos ativistas pródemocracia no Egito, passando pelo movimento estudantil chileno e pelo movimento pela
habitação popular na Turquia, protestos contra o fórum econômico de Davos, o Banco
Mundial, o FMI e o antigo G-7, as manifestações Occupy Wall Street, dentre outras, todas
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elas contam com a internet para informar o mundo das suas lutas, dos seus programas, da
repressão estatal e econômica de que são alvos, bem como das suas vitórias e para convocar
seus protestos. Para o autor do artigo supracitado, James Petras (PÁTRIA LATINA,
30.11.2011), é tão importante reconhecer a relevância da internet enquanto impulsionadora de
determinados movimentos sociais como não dar importância exagerada a ela nas lutas sociais.
Argumenta que se ela tem tido papel central na divulgação e mobilização de “movimentos
espontâneos” em outros casos, como o das greves gerais massivas na Itália, Portugal, na
Grécia e em tantos outros lugares, as confederações sindicais organizadas tiveram um papel
central e a internet um impacto apenas secundário. Em países altamente repressivos, como o
Egito, a Tunísia e a China, a internet tem um papel fundamental na divulgação de
intervenções públicas e na organização de protestos de massas, no entanto, no ponto de vista
de Petras, “a internet não levou a qualquer revolução bem-sucedida – ela pode informar, ser
um local de debate, e mesmo mobilizar, mas não pode oferecer a liderança e a organização
necessárias a uma ação política consistente e muito menos fornecer uma estratégia de tomada
do poder”. Ou seja, a internet é um meio e não um “fim em si mesma”. Walter Nicholls, como
citado acima, em sua reflexão sobre geografia e internet, vai na mesma direção: a internet
permite por meio dos laços fracos ampliar a circulação de informação e de abrangência dos
movimentos, mas para que os resultados sejam eficazes são necessários os laços fortes, os
quais geram a densidade comunicacional. Os laços frouxos, segundo ele, não podem,
normalmente, persuadir os ativistas a contribuír com seus recursos mais valiosos para
empreendimentos políticos mais arriscados (NICHOLLS, 2009, p. 83).
Entretanto as tecnologias ajudam a desencadear e favorecer “revoluções”, inclusive, de
maneira bem inesperada ao que se pensou em relação a elas. É o que se deu no caso da
WikiLeaks, que em três anos a partir de seu surgimento, difundiu mais informações “que
algumas prestigiosas mídias em 30 anos”, revelando uma gama enorme de segredos, que
quem achava controlar a informação preferiria manter abafados (RAMONET, 2012, p. 11-12,
88, 90-100). O uso das novas tecnologias de comunicação de maneira a espionar países e
empresas estrangeiras; em comunicações diplomáticas desrespeitosas e, mesmo escusas,
acabou expondo certas fragilidades de quem pensava deter controle ou influenciar os outros
por meio dessas tecnologias. Acreditava-se que elas fomentariam o americanismo no mundo
todo e, inesperadamente, passam a fomentar o antiamericanismo. Pensava-se também que
serviram para colocar os povos juntos e, de repente, serviram para copiar e transmitir
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informações que inflamaram ânimos internacionais entre os países, criaram sérios conflitos
diplomáticos e aprofundaram incompreensões, desconfianças e rivalidades25.
Um dos artigos da Pátria Latina a respeito enfoca que “de todas as revoltas
espetaculares do mundo, a mais estimulante é a insurreição do conhecimento ateada pela
WikiLeaks” (PÁTRIA LATINA, 16.03.2011). As tentativas frenéticas de conter os danos
causados pela WikiLeaks evidenciaram governos e meios de comunicação que se consideram
guardiões da liberdade de expressão tentando silenciar os comunicadores. Outra matéria,
publicada em novembro de 2010, intitulada “Mensagens diplomáticas dos EUA vazam pela
Wikileaks” (Id., 29.11.201026), relata o desencadeamento da divulgação dos documentos
diplomáticos secretos, aborda a parte dos conteúdos já conhecidos e os consequentes conflitos
diplomáticos. A quantidade de telegramas revelados chegou a 250 mil, muitos dos quais
mostravam que diplomatas dos EUA espionavam até mesmo aliados, incluindo chefes de
Estado e dirigentes da ONU. O texto, que fala de uma “crise diplomática mundial”, afirma
que os telegramas divulgados revelam como os EUA usam suas embaixadas como parte de
uma rede global de espionagem, com diplomatas encarregados de arrancar não só informações
dos seus contatos, mas também detalhes pessoais, como números e detalhes de cartões de
créditos, de telefones e, até, material para exames de DNA: “instruções secretas sobre
inteligência humana” assinadas por Hillary Clinton, ou por sua antecessora, Condoleezza
Rice, orientam os funcionários a reunir informações sobre instalações militares, detalhes de
armas e veículos de líderes políticos, além de scans de íris, impressões digitais e DNA”. Uma
das instruções, relativas a líderes da ONU, exigia especificação de “sistemas de
telecomunicações e de tecnologia de inteligência usados pelos mais altos funcionários da
instituição e detalhes das redes VIP privadas usadas para comunicação oficial, incluindo
upgrades, medidas de segurança, senhas e chaves pessoais de decodificação”.
Os arquivos eletrônicos contendo os telegramas diplomáticos de embaixadas dos EUA
em todo o mundo foram, conforme as acusações e investigações, recolhidos por um soldado
norte-americano, analista de inteligência de 22 anos, chamado Bradley Manning, no início de
2010 e entregue à WikiLeaks (PÁTRIA LATINA, 29.11.2010). A iniciativa desse soldado em
divulgar os documentos envolve atrocidades de guerra, dentre as quais a do Iraque, onde ele
atuou. Manning dissera a interlocutor que conheceu em bate-papo da internet, enquanto estava
25

A agência Pátria Latina deu bastante espaço a essas questões relativas à WikiLeaks, em várias matérias e
artigos que constam no corpus da pesquisa; a The Economist deu menos atenção ao caso.
26
Matéria do jornal britânico The Guardian, traduzida pelo Coletivo da Vila Vudu e reproduzida por Pátria
Latina.
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no Iraque, o qual, na verdade era um hacker e o denunciou ao FBI, que os telegramas
diplomáticos mostravam “como o primeiro mundo explora o terceiro, em detalhes” (PÁTRIA
LATINA, 29.11.2010). O setor onde Manning trabalhava, na base de operações avançada em
Hammer (Bagdá), era “um armazém amplo, sem janelas, cheio de computadores e mesas e
fios elétricos”, povoado de gente com acesso liberado a informações sigilosas. O pessoal na
área de inteligência passava horas sem fim navegando à toa, assistindo gravações de vídeos
dos cantores preferidos que carregavam em gravações nas mochilas, ou baixando filmes,
músicas de seus cantores favoritos e gravando-os em CD/DVDs. Manning descreve o cenário
e o contexto em uma de suas conversas pela internet repassadas por seu “amigo” virtual ao
FBI e aos órgãos de segurança do exército. Conforme a matéria e o livro a que se refere (The
Passion of Bradley Manning. Londres; Nova York: Verso, 2013, escrito pelo hacker que o
denunciou), “dado que não havia cuidado algum de segurança naquela unidade”, foi fácil,
para Manning, pegar um CD e uma etiqueta rabiscada em caneta com a inscrição “Lady
Gaga”, e baixar os conteúdos que quis para o CD, ninguém desconfiou de coisa alguma. Em
uma de suas conversas no bate-papo, ele dizia que “era normal. Todos levavam CDs para
dentro e para fora/era comum”. Um ex-agente encarregado da segurança na base explicou que
deve, sim, ter sido facílimo: “Havia laptops espalhados por ali, todos com as senhas anotadas
em etiquetas coladas nas próprias máquinas. Qualquer pessoa uniformizada que entrasse,
sentava num dos computadores ao meu lado e fazia o que quisesse”. Essa mesma matéria
conta que Manning chegou ao limite do estresse no seu posto de trabalho no Iraque e que
ficou angustiado e solitário além do suportável, tanto que um psicólogo aconselhou que se
retirasse a munição de sua pistola de serviço. Angustiado e solitário entrava em salas de batepapo, onde encontrou e fez “amizade” com o hacker que o denunciou. Perto do final de 2009,
“apareceu à frente de Manning o videofilme” – também entregue à WikiLeaks, que o publicou
posteriormente sob o título de “Collateral Murder” (Assassinato Colateral) – filmado de um
helicóptero armado, e que mostrava um grupo de pessoas comuns em um subúrbio de Bagdá,
dentre as quais dois repórteres da Reuters e várias crianças, sendo atacadas por forças dos
EUA. O que se via no vídeo filmado de dentro do helicóptero Apache não eram coisas
facilmente conciliáveis, com imagens fortes que não deixavam dúvidas quanto aos erros da
guerra do Iraque que “o Ocidente esforçava-se por abafar”. Manning contou ao seu
confidente, na página de bate-papo na Internet, que “não conseguiu esquecer aquelas coisas
dentro do sistema [...] nem dentro da minha cabeça”. Pensou e repensou “nelas durante
semanas [...] acho que um mês e meio [...], antes de passar adiante”. O vídeo foi, afinal,
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exibido ao mundo no National Press Club, em Washington, dia 5 de abril de 2010 (PÁTRIA
LATINA, 19, 07.2012).
Conforme a matéria, com base no livro supracitado que aborda o caso, os valores da
vida civil não deixam de ser muito fortemente propagandeados na linha de frente das tropas
dos EUA, para que os soldados não esqueçam as “liberdades que estão defendendo”, ou
supostamente “implantando”. Segundo o texto, o acesso a “confortos eletrônicos de casa é
parte chave da vida na caserna, nas guerras dos EUA”. Em outra matéria sobre o caso,
informa-se que o porta-voz do departamento de Estado dos EUA, ao ser perguntado pelo
jornal The Guardian sobre por que material tão sensível circulava em rede acessível a
milhares de funcionários do governo, disse:
Os ataques de 11/9 e o período imediatamente posterior revelaram falhas no sistema de
distribuição de informações dentro do governo. Desde os ataques de 11/9, o governo dos
EUA tomou medidas para facilitar significativamente a partilha de informações. Esses
esforços visaram a oferecer aos especialistas da diplomacia, aos militares e aos agentes de
inteligência e da justiça acesso mais rápido e mais fácil a mais dados, para que pudessem
fazer seu trabalho com mais eficácia (PÁTRIA LATINA, 29.11.2010).

As informações são, por esses motivos, tornadas acessíveis a militares e diplomatas,
mas obedecendo a alguns graus de sigilo e de restrições. Mais de 3 milhões de funcionários e
soldados norte-americanos, muitos deles extremamente jovens, têm credencial que lhes dá
possibilidade de acesso a esse material, apesar de os telegramas conterem nomes e
identificação de informantes estrangeiros e contatos considerados sensíveis. Esse episódio que
mostra em magnitude como tentativas de controlar demais a realidade e a facilidade de
tecnologias de cópia, transmissão e armazenamento de informação podem constituir-se em
elementos disfuncionais para poderes que pensam controlar o mundo por meio delas.
Conforme observa Hobsbawm (2007), a sociedade de controle não está assim tão fácil como
imaginada. Embora a capacidade tecnológica das autoridades e corporações para observar os
habitantes, escutar suas conversas, vigiá-los com câmeras, ler seus e-mails, compor bancos de
dados supere o que foi possível no passado, “é provável que eles tenham menos conhecimento
do que seus predecessores a respeito de quem são e até quantas são as pessoas que estão nos
seus territórios [...]; os organizadores dos censos atuais têm muito menos confiança nas suas
informações do que tinham até a primeira metade do século XX − com boas razões” (2007, p.
144). Percebe-se um falimento da utopia da informação e do desejo de controle total, porque
quanto mais informação, mais difícil administrá-la e controlá-la. Por exemplo, Franco Berardi
indica que a quantidade de informações à disposição da CIA dobra a cada mês, e o crivo dessa
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massa de informação é cada vez mais dificultado pela quantidade e complexidade e não pode
ser esticado ao infinito (In: MORAES [org.], 2009, p. 302).
O caso WikiLeaks tem sido muito citado e discutido nos últimos anos, mas não é o
único problema de comunicação dos EUA. No Oriente Médio, por exemplo, o papel exercido
pela Al Jazeera, como demonstrado no capítulo anterior, tem um vasto alcance. Embora os
EUA continuem tendo um poder de comunicação, mídia e tecnologia com capacidade de
produção e de alcance que continuam sem comparação no mundo, não necessariamente os
seus resultados correspondem ao que é planejado, a ponto da então secretária de Estado,
Hillary Clinton, dizer, frente a um comitê de política externa do congresso norte-americano,
que “estamos perdendo a guerra da comunicação”. É algo bastante inusitado e inesperado a
secretária de Estado, cargo mais elevado na hierarquia do governo depois do presidente, em
um país com todo o poderio de comunicação que possui, dizer que seu país está “perdendo a
guerra da comunicação”. Conforme matéria da Pátria Latina (06.03.2011), isso se deu em 2
de março de 2011. O senador Richard Lugar, componente da comissão parlamentar de política
externa, pediu a Hillary que apresentasse seus pontos de vista sobre em que medida o país está
promovendo sua mensagem em todo o mundo. Clinton disse de imediato que os EUA estão
envolvidos em uma guerra da informação e estão perdendo, e “a Al Jazeera está ganhando”.
Na mesma matéria são abordadas as revoluções ocorridas no Oriente Médio, dentre as
quais a derrubada de Mubarak e o papel atribuído frequentemente ao Twitter e ao Facebook
nessas revoluções. O New York Times publicou numerosos artigos sobre essas redes digitais
enquanto “ignorava ou vilipendiava” ao mesmo tempo Julian Assange e WikiLeaks. Segundo
o texto, em qualquer discussão sobre o papel da internet na convocação dos levantes no
Oriente Médio, deveria se dar o maior crédito à WikiLeaks e à Al Jazeera:
WikiLeaks, junto com Twitter e Facebook, tornam-se quase insignificantes em
comparação com o papel exercido pela Al Jazeera. Milhões de árabes não podem tuitar e
não estão familiarizados com o Facebook. Mas a maioria vê televisão, o que significa que
todos assistem à Al Jazeera, a qual detonou o “artefato explosivo improvisado” que
estourou sob a Autoridade Palestina, a saber, o conjunto de documentos conhecidos como
Palestine Papers (PÁTRIA LATINA, 06.03.2011).

Também com relação a essa “perda da guerra da informação”, outra matéria da Pátria
Latina (10.09.2010a) aponta indícios de que autoridades norte-americanas se preocupam
também com resultados diferentes do esperado no ambiente europeu. Segundo essa matéria,
dos documentos revelados pela WikiLeaks, dois mostram a preocupação da CIA acerca das
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populações dos países europeus. Estas se opõem às políticas de guerra promovidas pelos EUA
com apoio de governos de seus países, não estão “sucumbindo ao habitual fluxo de
propaganda emitido pela comunicação social” (PÁTRIA LATINA, 10.09.2010a).
As transformações que vêm ocorrendo na economia mundial também são uma
evolução fora do previsto linearmente. A The Economist atesta isso em uma variedade de
matérias, algumas das quais focadas em inovação. Uma dessas matérias tem por título “O
Mundo virou de cabeça para baixo: o mundo emergente, muito tempo uma fonte de mão de
obra barata, agora rivaliza com os países ricos na inovação empresarial” (THE ECONOMIST,
14.04.2010). O texto diz que os países em desenvolvimento estão se tornando focos de
inovação empresarial da mesma forma como fez o Japão a partir da década de 1950. Eles
estão chegando com novos produtos e serviços que são dramaticamente mais baratos do que
os seus equivalentes ocidentais: carros por 3 mil dólares; computadores por 300; celulares por
30 com abrangêcia nacional por apenas 2 centavos o minuto. Eles estão reinventando sistemas
de produção e distribuição e fazendo experiências com modelos de negócios inteiramente
novos.
O relatório mundial de investimentos das Nações Unidas calcula que existem agora
cerca de 21.500 multinacionais sediadas no mundo emergente. As melhores delas destacam-se
em suas áreas como a BYD da China em baterias e a Embraer do Brasil em aviões a jato, as
quais “são tão boas quanto qualquer uma no mundo”. Estima-se que cerca de 70% do
crescimento mundial nos próximos anos virão dos mercados emergentes, com 40%
provenientes de apenas dois países, China e Índia. O número de empresas do Brasil, Índia,
China ou a Rússia na lista das 500 maiores do Financial Times mais que quadruplicou entre
2006 e 2008, de 15 passaram para 62. A China e, em menor medida, a Índia foram despejando
recursos na educação ao longo das duas últimas décadas. A China produz 75 mil pessoas com
nível superior em engenharia ou ciências da computação a cada ano, e a Índia, 60 mil. A
combinação de desafios e oportunidades está produzindo um “coquetel efervescente de
criatividade”. A pirataria, que é comum, estimula a atualização e a inovação dos produtos
(THE ECONOMIST, 14.04.2010). Tudo isso, conforme a matéria, leva a transformações na
internacionalização e no que se imaginava a respeito dela. Até agora, havia sido amplamente
assumido que a globalização foi impulsionada pelo Ocidente e imposta ao “resto”. Concebiase que os “chefes” em Nova York, Londres e Paris iriam controlar o processo lá de suas torres
de vidro, e os consumidores ocidentais iriam colher a maior parte dos benefícios. Isso está
mudando rapidamente. Inclusive, muitas empresas mais fortes dos mercados emergentes estão
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incorporando empresas ocidentais, também na indústria cinematográfica de Hollywood. Os
países emergentes estão dando um contributo crescente para o avanço das inovações e já
ultrapassaram o Ocidente em algumas áreas, como o dinheiro móvel (uso de telefones
celulares para fazer pagamentos) e jogos online. A Huawei, gigante das telecomunicações
chinesa, tornou-se a quarta maior requerente de patentes do mundo.

4.5. Incomunicações
A comunicação, segundo Martín-Barbero, implica um constante exercício de
reconhecimento daquilo que constitui a diferença nos outros como enriquecimento potencial
da própria cultura, e uma “exigência de respeito àquilo que no outro, em sua diferença, há de
intransferível, não transigível e, inclusive, incomunicável” (Martín-Barbero. In: MORAES,
2003, p. 60-61). Pensar essa incomunicação é respeitar a irredutível alteridade existente entre
seres, grupos, sociedades; é compreender as alteridades e a liberdade do outro. Também,
conforme Glissant, para comunicar-se e conviver com o outro, não é necessário reduzi-lo ao
modelo da própria transparência. Há um direito inalienável à opacidade (2005, p. 86) e os
lugares mais opacos, de acordo com Milton Santos, acabam por converter-se nos mais
luminosos, porque com certo distanciamento do fascínio pelas técnicas, pela frivolidade,
velocidade e superficialidade do fluxo exagerado de informação27, acabam sendo lugares mais
criativos, e os aglomerados urbanos, cheios de luzes, técnicas, enxurradas de informação,
acabam se tornando os mais opacos nesse sentido (SANTOS, M., 2008, p. 42). Além dos
aspectos naturalmente incomunicáveis, há outras incomunicações em abundância atualmente,
o que diversas matérias do corpus da pesquisa apontam com indícios consistentes.
A incomunicação como dificuldade de entendimento do “outro” é muito presente nos
processos globalistas, como atesta Dominique Wolton. Ao invés de relação, troca,
compreensão, “o outro simplesmente não está ali, não responde, não escuta, opõe-se ou foge”
(WOLTON, 2006, p. 147), e também há a incomunicação apontada por Boaventura Santos,
como desperdício de experiência e de saberes de muitos povos e culturas, que não são
aproveitados por valorizar-se apenas o saber ocidental hegemônico (2010, p. 61). É o caso,
por exemplo, do que foi dito no primeiro capítulo sobre a dificuldade de entendimento nos
organismos internacionais, com tentativas de acordos em temas importantes e até
indispensáveis para a humanidade, que se arrastam por décadas sem avançar e sem chegar a
27

De maneira semelhante, Ignacio Ramonet, diretor do Le Monde Diplomatic, afirma que a saturação de
informações faz as pessoas atuais correrem o risco de se tornarem ignorantes (2012, p. 54).
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soluções. Não somente os países menos desenvolvidos economicamente têm exigido regras e
reajustes econômicos que os levem em consideração, como eles demandarão cada vez mais
escuta e respeito, igualdade de condições (WOLTON, 2006, p. 147-150). O ufanismo em
relação às tecnologias e sistemas de informação tropeça na história, na memória, nas
geografias e culturas diferentes, nas dificuldades de coabitação, de reciprocidade e das trocas
econômicas e culturais. Os alhures que imaginamos não se encontram apenas além do
horizonte. Alguns se encontram no passado indefinido de antes da história, no tempo
imemorial das sociedades da oralidade, no inconsciente individual e coletivo (CLAVAL,
2011, p. 19). A memória dos povos segue ritmos que nenhuma razão analítica logrou explicar
completamente; é a mais enigmática de todas as estruturas sociais e não se apaga facilmente
por alguma espécie de frenesi de mídias. Segundo Milton Santos,
o espaço aparece como um substrato que acolhe o novo, mas resiste às mudanças,
guardando o vigor da herança material e cultural, a força do que é criado de dentro e
resiste, força tranquila que espera, vigilante, a ocasião e a possibilidade de se levantar. Os
velhos cimentos tornam-se novos cimentos: línguas, religiões, culturas, modos de
contemplar a Natureza, o Universo, modos de se ver e de ver os outros (2008, p. 16).

Além da memória genética e cultural, existe a memória dos acontecimentos coletivos
que, segundo Jean Ziegler, quanto mais traumatizantes forem, mais entram profundamente na
memória da sociedade que os viveram (2011, p. 2-28, 38-40, 58, 70, 77, 97-99). Ziegler fala
de uma memória dos povos do Sul, ferida em relação a crueldades e intervenções da
colonização e do tráfico de escravos, e de humilhações do passado e do presente, existente
entre os povos da América Latina e Caribe, da Ásia, África e da Arábia28. Tal memória,
segundo ele, longe de patológica, apresenta-se em discursos bem estruturados, sendo uma
força mobilizadora poderosa e histórica, que ressurge diante das forças globalistas. Estas, aos
olhos da maioria dos homens e mulheres do Sul, são decorrência de sistemas de opressão do
passado e servem para continuar alimentando “ódio ao Ocidente” (Cf. tb.: SAID, 2008).
Já a memória do Ocidente, segundo Ziegler (2011) é arrogante, dominadora,
impermeável à dúvida. O Ocidente “permanece cego, surdo e mudo” (Ibid., p. 25, grifo nosso)
ante a gravidade dessas feridas e o profundo desejo de emancipação dos povos do Sul. A
arrogância cega se manifesta na imposição da ordem econômica atual; na monopolização das
riquezas do mundo; nas políticas da OMC, do FMI e do Banco Mundial; mas também
28

Ziegler também chama a atenção para o fato de que a acumulação inicial de capital, fundamento do
desenvolvimento industrial, financeiro e político do Ocidente, se deu a partir da colonização do hemisfério Sul e
essa memória não se apaga por passes de mágica de tecnologias de comunicação (2011, p. 194).
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explicitamente em episódios bem pontuais narrados pelo autor. Ele cita, dentre outros, o
exemplo da visita do então presidente francês Nicolas Sarkozy a ex-colônias de seu país na
África. Falando a um auditório de jovens universitários no Senegal, pasmos diante de seu
discurso, ele disse:
jovens da África, não vim lhes falar de arrependimento [...]. havia no meio deles [dos
colonizadores] homens cruéis, mas havia também homens de boa vontade, homens que
acreditavam realizar uma missão civilizadora [...]. Eles pensavam estar quebrando os
grilhões do obscurantismo, da superstição, da servidão [...]. Eles acreditavam dar amor
sem perceber que semeavam revolta e ódio [...]. Acreditando estar dando tudo e não
compreendiam porque lhes queriam tanto mal [...]. Para o melhor como para o pior, a
colonização transformou o homem africano e o homem europeu. Jovens africanos vocês
são os herdeiros de tudo o que o Ocidente colocou no coração e na alma da África. [...] O
drama da África deve-se ao fato de que o homem africano não adentrou suficientemente
na História. [...] Jamais o homem africano se lança em direção ao futuro. Jamais lhe vem
à cabeça deixar a repetição para inventar um destino para si mesmo. [...] Vocês querem
que não haja mais fome na terra africana? Vocês querem que nunca mais uma criança
africana morra de fome? Então procurem a autossuficiência alimentar. Então
desenvolvam culturas alimentícias (ZIEGLER, 2011, p. 82-89).

Os jovens e intelectuais presentes e quem soube depois se sentiram esbofeteados por
esse discurso. Escaldado pelas feridas e pela repercussão negativa desse discurso proferido no
Senegal, ao chegar à Argélia, na mesma viagem, Sarkozy disse que queria tratar
exclusivamente de negócios e ouviu do presidente argelino que “a memória vem antes dos
negócios” (p. 88). Outro exemplo citado quanto à memória africana diz respeito ao fracasso
da Conferência Contra o Racismo realizada pela ONU em 2001, em Durban, na África do Sul.
Também nesse episódio, a memória ferida de um lado e a memória arrogante de outro não
permitiram diálogo. Países e movimentos sociais que guardam memória da colonização
exigiram que esta e a escravidão fossem reconhecidas como um duplo holocausto e crime
contra a humanidade e que houvesse reparação pelos danos causados. Insultos e críticas
brotaram de ambos os lados, representantes vociferavam e retiravam-se da sala de reuniões
batendo a porta. Os representantes dos Estados Unidos retiraram-se após apenas 48 horas de
conferência. Os representantes dos países da União Europeia permaneceram até o final, mas
rechaçaram completamente a possibilidade de compensação financeira ou mesmo de pedido
de desculpas. Não houve resolução alguma, e a conferência apenas serviu para demonstrar a
gravidade das feridas e das intransigências (ZIEGLER, 2011, p. 71-80).
Pensar a comunicação além das tecnologias, técnicas e das transmissões de informação
e pensar essas incomunicações é reinserir a alteridade, algo que parece muito difícil para a
sociedade, atualmente marcada por rejeições múltiplas ou medo da alteridade; pela solidão;
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pela competitividade, pelos individualismos arrebatadores29. Os centros de poder do mundo,
nos quais é marcante a tentativa de reduzir tudo a uma unidade forjada, as estratégias de
transmissão e de comunicação tendem a pensar no outro apenas por questão de venda ou por
mecanismos de criação de hegemonia (LAPLATINE, s/d, p. 79, 87-88). De acordo com
Wolton, justamente por isso gatos, cachorros e computadores fazem tanto sucesso atualmente;
com eles, não se fica decepcionado, pois sempre obedecem, sempre estão lá quando
desejamos e nos remetem uma imagem gratificante de nós mesmos. Com seres humanos,
culturas, sociedades e povos, a comunicação é mais complexa e tudo é mais arriscado e
imprevisível: nem sempre estão lá, resistem, apresentam aspectos desagradáveis de nós
mesmos, dispõem de autonomia e nos obrigam à modéstia (2006, p. 172-173).

Conclusão do capítulo
As previsões quanto às novas tecnologias de comunicação abolirem a geografia,
apagarem fronteiras, homogeneizarem o mundo e a cultura pela lógica unifuncional do
capitalismo e do tecnicismo estão tropeçando na história (que também teve seu fim
prognosticado não confirmado); na memória profunda dos povos; nas assertividades nacionais
e locais, na revanche das geografias física, humana e culturais; e na manutenção ou criação de
novas e múltiplas territorialidades. As novas tecnologias e mídias sociais digitais, que
aboliriam as diferenças e as territorialidades e o significado da presença dos corpos em
lugares diferentes, estão elas mesmas em uma tendência geolocalizante intensa, em uma
disputa de investimentos para oferecer os melhores mapas, aplicativos e comunicações
voltadas ao local. Tais mídias, que, se previa, iriam moldar os espaços, formando um todo
único, estão sendo moldadas pelas diversidades dos locais, da cultura, da geografia. Mesmo as
empresas maiores e mais avançadas de comunicação digital estão na corrida localizante e não
aboliram a importância da geografia para sua própria localização. As interações possibilitadas
por todas as mídias, na complexidade de variantes que as envolvem, não correspondem aos
prognósticos e produzem resultados e revoluções inesperados, contraintuitivos e
imprevisíveis. Ao invés de homogeneização, se assiste a um processo expansivo de
fragmentação, segmentação, fascínio pela diversidade, valorização das comunicações e
produções midiáticas locais, indexações, manutenção e criação de fronteiras novas e múltiplas
29

Individualismos na vida econômica; na vida política (em função da substituição da ideia de política e de ideais
pelos partidos eleitoreiros e pragmatistas) e na ordem do território (cidades, países e regiões em conflito uns com
os outros e reclamando soluções particularistas) (Cf. SANTOS, M., 2000, p. 47), além dos individualismos de
ordem pessoal, financeira, empresarial, corporativista.
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territorialidades. Quem achava poder controlar o mundo pelo domínio da informação e das
mídias se vê em meio a vazamentos massivos das informações que achava controlar e cercado
de resistências, desconfianças, oposições, evoluções diferentes do planejado em um mundo
que cada vez mais afirma e reivindica respeito à alteridade.
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CONCLUSÃO

A aceleração do tempo, o surgimento de novas tecnologias, especialmente de
comunicação e o aumento das trocas internacionais foram um “kairós”, tempo favorável à
imaginação e à retórica a respeito da globalização. Entretanto, como demonstrou-se ao longo
da tese, com farta argumentação sustentada em autores e dados empíricos, colhidos seja na
bibliografia, seja no corpus da pesquisa, as narrativas produzidas carecem de solidez, de
conceituação e base empírica. Nessa compreensão ou imaginação globalista, a comunicação
independeria das territorialidades, do corpo e dos fatores geográficos, políticos, culturais e
econômicos. Ou então, a comunicação seria algo que, colocada sobre essas dimensões
altamente complexas, as anularia. Focando-se no campo da comunicação e tendo presente o
indispensável diálogo interdisciplinar com essas outras dimensões para tratar do objeto, a tese
demonstrou que o imaginado e concebido como globalização não está realizado, embora esta
continue, em diversos âmbitos, sendo apontada como um fenômeno dado, natural, com
abundância de clichês e lugares comuns. Além de não se realizarem, as crenças e as narrativas
sobre globalização encontram-se agora em ponto de inflexão, declinando, assim como os
indícios empíricos e tendências teóricas a respeito.
Os níveis mundiais de integração continuam bastante baixos, apesar de um aumento
das trocas internacionais. O mundo está muito longe do que sugerem as teses da “aldeia
global”; não está nem harmônico, nem justo, nem homogêneo como se previu e nem se
enquadrou nos esquemas imaginados. Continua muito complexo e diferente de um pacato
lugarejo que se possa chamar de aldeia. Há um emaranhado de conflitos entre nações,
soberanias, blocos regionais; disputas diversas, não só de ordem financeira, mas de fronteiras
físicas, culturais, econômicas, midiáticas – inclusive de internet –, sejam eles conflitos
manifestos ou implícitos, velados ou latentes. Ocorre o enfrentamento de ingerências
estrangeiras; solidariedades geográficas ou étnicas; risco de dissolução de blocos regionais
antes considerados sólidos; guerras cambiais, físicas ou cibernéticas; aumento de
nacionalismos e assertividades nacionais; diferenças e disparidades que se mantêm e
aumentam; surgimento de novas “tribos” e grupos culturais; resistência de grupos já
existentes; tendência ao crescimento de regulações nacionais na economia; manutenção das
territorialidades; continuidade de profundas relações entre comunicação e territorialidades,
comunicação e geografia; relação corpo-comunicação fortalecida e manifestando as suas
particularidades em lugares diferentes; manutenção das fronteiras, seu enrigecimento e
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criação de novas fronteiras, mesmo no que se refere às mais avançadas tecnologias;
cartografias jurídicas, epistemológicas, comunicacionais, as “linhas abissais”, descritas por
Boaventura Santos (2010, p. 32; 34; 39; 45). Constata-se também a estagnação e inoperância
dos organismos internacionais criados para dar consistência ao projeto global, principalmente
ONU, OMC, G-7/8; G-20, FMI, Banco Mundial, como atestam os diversos autores, citados
no primeiro capítulo.
A tentativa de unificar o mundo em uma lógica unifuncional e mercadológica reduzia
a complexidade do mundo, tratava-se de uma empreitada desmesurada, impossível. As
múltiplas e infinitas variantes existentes e operantes não são passíveis de serem assim
redutíveis, assimiláveis, congeláveis. Quando se tem apenas duas variantes isoladas em
pesquisa de laboratório, é possível fazer cruzamentos e previsões com boa probabilidade de
acerto; já com a multiplicidade de variantes do mundo, as previsões de desenvolvimento
fogem ao controle. Essa infinidade de variantes e de trocas culturais e comunicacionais
produzem resultados inesperados, imprevisíveis (GLISSANT, 2005). As realidades
contraditórias em relação às previsões globalistas apontadas ao longo da tese mostram que as
práticas sociais se entrelaçam em continuidades, descontinuidades, correspondências, criações
e transformações inesperadas, em um fluxo permanente de transformações nos quais a relação
corpo-ambiente tem papel central.
Imaginava-se que bastaria haver mais tecnologias, transmissão de informação em
âmbito mundial, conexão em tempo real, para que as diferenças e territorialidades fossem
suprimidas. No entanto, o aumento da possibilidade, da quantidade e velocidade de trocas, de
produção de objetos e de comércio internacional, não está reduzindo a diversidade do mundo,
mas a está aumentando. Mesmo onde a conexão e o acesso às tecnologias são maiores, as
trocas não estão produzindo o fim das territorialidades e diversidades: diminuem o acento de
algumas, mudam outras, mas muitas são mantidas e novas territorialidades e diversidades são
criadas, também no âmbito da internet, como demonstrado no quarto capítulo. Os próprios
meios de comunicação considerados globais, devido ao seu alcance internacional, não o são
de fato, pois mantêm fortemente seus vínculos com sua pertença territorial, o que foi
evidenciado no capítulo três. Não se deve esquecer de que as teorias da conexão total do
mundo deixam de fora dois terços da humanidade, que não têm acesso a essas tecnologias
(capítulo 2). Mesmo onde há muita conexão, demonstrou-se o quanto há de incomunicação e
de silenciamento, seja por falta de abertura aos outros, seja porque há aspectos que não são
transigíveis, transferíveis ou comunicáveis. A comunicação, se de fato é comunicação, e não
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simples transmissão de informação ou ação para a dominação e colonização, não reduz o
outro ao próprio modelo, reconhece o direito inalienável à liberdade e à alteridade (MartínBarbero. In: MORAES, 2003, p. 60-61; GLISSANT, 2005, p. 86).
A criação e difusão de tecnologias e de informações não criam forçosamente
comunicação no sentido de entendimento ou convergência entre os povos. A abundância de
informações e sua passagem por muitos canais também não significam necessariamente
avanço na comunicação como relação entre diversidades. Como visto no quarto capítulo, a
internet promoveu uma recuperação da música local e o declínio da distribuição de música
internacional, quando se imaginava que a música dos países mais ricos iria dominar sozinha a
produção e o mercado musical mundial. As redes digitais estão favorecendo uma grande
diversidade de segmentações e se imbricando com as heterogeneidades geográficas e
culturais. Mesmo as empresas maiores e mais avançadas de comunicação digital não aboliram
a importância da geografia para sua própria localização.
A compreensão de comunicação que subjaz às teorias da globalização, como
demonstrou-se no segundo capítulo, com base nas concepções da “aldeia global” de McLuhan
(Global Village, 1989), veem na tecnologia um fator determinístico para a cultura e o mundo
e ignoram ou abstraem as outras variantes. As linhas mestras de McLuhan a esse respeito,
como dito na introdução, aparecem de uma maneira ou de outra, em toda a gama das teorias
sobre globalização e sobre novas tecnologias de comunicação, que explícita ou
implicitamente seguem uma concepção de comunicação “descorporada”; as pessoas
perderiam a relação com o corpo, o chão, ou ambiente (capítulo 2).
Ouve-se a toda hora que estamos nessa “aldeia global” ou que estamos globalizados e
ignora-se que as linhas mestras do que seria isso não aconteceram. Há um encantamento com
uma certa “simultaneidade” que a tecnologia permite, sem explorar as consequências
cognitivas que ela produz e muitas vezes desconsiderando que simultaneidade por meio de
telas não é a mesma coisa de estar fisicamente nos locais. Quando se conhece o conceito de
corpomídia, sabe-se que ocorrem mudanças em tempo real no corpo, promovidas pelos fluxos
de comunicação entre ele e os ambientes por onde circula.
A crença na abolição da presença e na anulação do espaço, dos territórios e das
diferenças culturais relaciona-se, em grande medida, com interesses de mercado em produzir,
vender e atingir públicos cada vez maiores. Pasteurizando a humanidade, facilita-se a
produção em série e em larga escala. Entretanto, como se viu ao longo da tese, corpo e
ambientes não são estáticos nem passivos, não são um amontoado de coisas esperando para
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serem descritas e simplesmente moldadas a partir de elementos que vêm de fora. O corpo e o
ambiente não são tábula rasa sobre a qual a cultura e a comunicação são acrescentadas. O
lugar e a presença dos corpos nos lugares são condições incontornáveis para a comunicação e
para a existência de vida. Nas pontas das redes há pessoas, sociedades, culturas, línguas,
civilizações, espaços geográficos diferentes e não apenas computadores. O ambiente
impregna e constitui os corpos, e estes participam de maneira indispensável dos processos
comunicacionais. Não existe espaço autonomizado das relações sociais que nele se
materializam na forma de corpos e suas ações. A natureza e seus materiais “são uma força
tectônica de base, nunca um dado anterior”; a natureza e os relatos da vida em seu dia a dia,
lugares da multiplicidade e de variação proliferantes, se ampliam e se concatenam de modo
ingovernável, não sucumbindo a determinismos tecnológicos, a tentativas de igualar tudo
(PINHEIRO, 2013, 17; 66). A maravilhosa terra sem espaço só acontece na mente dos
economistas (SANTOS, M., 2006, p. 30) e, como demonstrou-se nesta tese, nas teorias que
abstraem completamente a materialidade do território, do ambiente e do corpo e a sua
participação nos processos de comunicação. Supor a homogeneização do espaço a partir de
fluxos econômicos ou de comunicação é um “mito”, que resulta de “um delírio analítico”
(Ibid., p. 180-181).
Essa compreensão de comunicação e as teorias e narrativas com base nela estão
tropeçando na história, nas geografias, na concretude do corpo, nas memórias e culturas
diferentes, como demonstrado. Múltiplas narrativas põem em cheque o discurso fabuloso e
nebuloso que a mídia e as economias hegemônicas tentam impor aos lugares. O que desperta
e acelera movimentos contrários ou diferentes da globalização são as próprias políticas
globalistas voltadas a sobrepor-se aos povos, a suas fronteiras, a seus processos
identificatórios, querendo achatar o mundo em uma coisa só, sendo que a comunicação, nessa
concepção, é usada para favorecer tudo isso. Essas políticas e formas e posturas
comunicacionais (ou incomunicacionais) geraram o que Dominique Wolton chama de “efeito
bumerangue” (2006, p. 114-118), também denominadas, no âmbito da tese, de estratégias ou
movimentos contraditórios ou de reversão do que se imaginou como globalização. A
comunicação e a transmissão de dados, sua velocidade e proliferação, ao expor mais as
diferenças culturais e as disparidades econômicas mundiais e ao tentar passar por cima da
diversidade cultural, tornam-se aceleradores de sensibilidade, de resistências e, acelerando o
tempo, os eventos, a quantidade de canais, de produtos e de informações circulando, acabam
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propiciando mais diversidade, desenvolvimentos inesperados e mesmo revoluções, como a da
WikiLeaks, descrita no capítulo quatro, e não homogeneidade como se imaginava.
As redes digitais são, ao mesmo tempo, concentradoras e dispersoras, condutoras de
forças centrípetas e de forças centrífugas, integram e desintegram, destroem velhos recortes
espaciais e criam outros. Da unificação imaginada e pretendida a partir dessas tecnologias
advém o fracionamento e a diversificação. Atualmente, além das forças homogeneizadoras, há
a tendência à fascinação pela diferença; pelo local; um revival das etnias, às vezes em
variedades mais híbridas e, inclusive, a mercantilização das etnias e alteridades; o que
“constitui, obviamente, uma virada bastante inesperada dos acontecimentos” (HALL, 2011, p.
77, 95-98). Nas próprias tecnologias, há variantes que oferecem dificuldade de controle e
uniformização (proliferação de canais na TV digital e de blogues, sites, grupos nas redes
sociais que comunicam-se apenas entre semelhantes etc.) e o modelo de comunicação de
massa, generalista e concentrador, enfrenta o impacto das novas mídias, em especial a
internet. As mídias sociais, embora contribuam para a abertura ao mundo, vêm favorecendo a
atração dos semelhantes e reforçando o individualismo. Aumentou a possibilidade de contato,
mas o repertório do mundo não está sendo acessado por todos. Permanece desconhecida
grande parte dos muito lugares e culturas.
Há um boom de serviços, informações e aplicativos voltados ao local e ao mundo
físico, ao invés da abolição da ancoragem territorial; é significativo que as maiores empresas
de tecnologia da comunicação tenham se reunido geograficamente em alguns locais pelo
mundo − como é o caso do Vale do Silício, nos EUA. A verdadeira obsessão por mapear e
controlar territórios, fluxos de informações e de pessoas e a obsessão pela segurança dos
territórios demonstram, de modo flagrante, a importância que continua tendo e que continuará
tendo, o território e a presença dos corpos nele. O ciberespaço não só abriu fronteiras, mas
também criou outras, que vão se sobrepondo, compondo aquilo que Haesbaert (2004) chama
de “multiterritorialidades”, e que ele contrapõe ao mito da desterritorialização. Imaginava-se a
geografia domesticada pela economia mundial hegemônica e pelas tecnologias de informação
e transporte, mas ela não se submete. O mundo e a humanidade continuam sendo, como no
passado, uma máquina de fabricar diferenças.
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