
Cidadania digital
No princípio era o verbo, e a palavra

escrita - quase esquecida em meio ao

domínio das mídias audiovisuais - res-
suscitou em glória com a invenção dos

e-mails, substituindo, no dia-a-dia, a
confusão dos telefonemas e dos bilhe-

tes rabiscados. Há pouco mais de uma
década, quando a internet se tornou

um hábito corriqueiro nas empresas e
nas casas de classe média, falou-se

muito das diversas conseqüências cul-
turais de uma nova era de informação,
mas não se tinha a exata dimensão de-

las. E ainda hoje, já com meio mundo

habituado à rede, não se tem com-

pletamente, tantas são as novi-
dades que surgem a cada dia.
Há muito a descobrir e a explo-

rar ainda nessa espécie de revolu-
ção digital permanente.

Um dos principais pensadores a se

dedicar a esse assunto é o catalão Ma-
nuel Castells, professor de sociologia na

Universidade Berkeley, nos EUA. Au-
tor de A Sociedade em Rede, A Galáxia

da Internet e dos três volumes de A Era

da Informação, Castells é defensor da
idéia de uma internet como meio de

construir uma sociedade civil globaliza-

da, da tecnologia posta a serviço de um
"espaço descentralizador e cidadão", e

não apenas voltada para o mundo do
poder e dos negócios - embora as mo-

dificações que imprimiu a essas áreas

não possam ser subestimadas. "Quando

a sociedade se deu conta da extraordi-
nária capacidade que representa a In-

ternet", escreve, "os valores encarnados
na rede se difundiram no conjunto da
vida social, particularmente entre as

gerações mais novas. Internet e liber-

dade se tornaram para muita gente si-

nônimos no mundo todo."
Entre as grandes inovações voltadas

O conteúdo dos blogs chega ao mercado
editorial e à TV, ampliando o potencial da
internet de criar uma "sociedade civil
globalizada". Nesse mundo, liberdade autoral
e a opinião do indivíduo complementam os
canais de informação tradicionais

para essa descentralização libertária,

estão os blogs - as páginas pessoais em

que as "gerações mais novas" escre-

vem, como num diário, as impressões
sobre a sua vida e a de terceiros - a nos-
sa vida, em toda a dimensão pública

que está embutida em cada relato (em

princípio) meramente privado. E essa
fusão entre as duas esferas talvez seja a

chave que dá ao blog, acima de qual-
quer outra ferramenta nas comunida-

des virtuais, um caráter especialíssimo

num mundo de conteúdo praticamente

infinito. É, fora de qualquer clichê,

uma representação da vida real, acres-
cida de um singular caráter autoral, em
que o indivíduo, livre de toda regula-

ção, censura e controle externo, pode

se expor pessoal e anonimamente ao

mesmo tempo. É o mundo virtual.
Tanto é verdade que o blog já cruzou a

fronteira da rede, combinado a uma "ve-
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CRUZANDO A
FRONTEIRA: no
livro, a infor-
mação vai além
do aparente ime
diatismo da rede

lha" mídia: o livro. A

recém-inaugurada

editora Barracuda,
de São Paulo, por

exemplo, começou
a dar corpo ao seu catálogo no mês passa-
do justamente com uma edição - Wun-

derblogs.com (300 págs., R$ 37) - que

reúne posts selecionados de onze blo-

gueiros-autores, como Alexandre Soares
Silva (do blog soaressilva.wunder-
blogs.com), Felipe Ortiz (alexandri-
nas.wunderblogs.com), César Miranda

(protensao.wunderblogs.com), Daniel
Pellizzari (faubetter.wunderblogs.com),

entre outros. Há um pouco de tudo, de
brincadeiras a debates sérios, mas sem-
pre em textos leves, originais e bem-hu-
morados. Mas que têm peso fora do apa-
rente imediatismo da rede.

"Eles têm uma ironia ao relatar o

dia-a-dia, e os posts acabam sendo

um complemento a sites de notí-
cias, com um espírito irônico e di-
vertido. Como eles se organizam

num portal, eu consegui mentali-
zar o livro com facilidade", diz o

editor de Wun-

derblogs.com,

FreddyBilyk. Des-
sa forma, a edição
mantém aproxima-

damente o formato

dos blogs, obede-

cendo à ordem

cronológica dos
posts, a indicação
da hora e, grafica-
mente, o formato
retangular, próxi-

mo de uma tela

de computador.

"A novidade da
ironia da palavra
escrita talvez es-

teja hoje nos blogs, e é neles que

você encontra autores alternativos —
na maioria gente desconhecida do

grande público - aos colunistas dos

grandes jornais."

Outro caso de cruzamento da fron-
teira foi o blog de Marcelo Tas (mar-
celotas.blog.uol.com.br). Seu conteú-

do é levado duas vezes por semana
para a TV Cultura - ao Jornal da Cul-

tura e ao programa Vitrine, também

apresentado por ele. O sistema é sim-

ples: guiados pelos temas apresenta-
dos no blog, os internautas comentam
vários assuntos do Brasil e do mundo;
editados, os posts (mensagens) são

"fechados", viram crônicas ou mate-

rial noticioso, complementando as

pautas dos dois programas.
"O blog é a forma mais eficiente de

inserir com qualidade a participação
do telespectador num programa de

TV", diz Marcelo Tas. "No Vitrine, ti-
vemos o prazer histórico de divulgar

nacionalmente o primeiro furo de um

blog na grande mídia brasileira (no
episódio da renúncia do ACM, o blo-
gueiro Sérgio Faria foi o primeiro a

descobrir que o discurso de despedida
dele era um plágio do Afonso Arinos).

No Jornal da Cultu-

ra, o Blog do Tas

funciona como uma
ferramenta divertida

que permite ao inter-
nauta virar o Arnaldo

Jabor de si mesmo

em rede nacional",

complementa.

DEMOCRACIA MAR-
GINAL O fato é que o

blog - na dimensão

e no vocabulário es-
sencialmente políti-

cos que a ele se co-
lam - não é apenas

uma ferramenta de
inclusão digital, nem se presta, generica-
mente, a democratizar a informação,

possibilitando o seu tráfego em duas

mãos. Ele - como também, mas secun-

dariamente, outras comunidades virtuais

- permite sobretudo que os usuários
exercitem, pelo texto, as afinidades eleti-
vas e promovam diversidade, nem que
seja à custa de muito bate-boca. E real-

mente não importa se os temas (ou al-

vos) sejam em princípio de caráter priva-
do, voltados para o umbigo, ou público,

direcionados para o mundo - a literatu-
ra, a psicologia, a culinária ou a política.

Isso quer dizer que cada post num
blog (ou num fórum de debates, como

o do site desta Primeira Leitura), age

como o militante de uma causa, pe-
quena ou grande, pronto a agregar

aliados (que podem bem ser camara-
das de trabalho simplesmente - e não
há mal nenhum nisso) e enfrentar opo-

sicionistas (que, igualmente, podem
ser desafetos). Se aqui há uma con-

fluência entre as esferas pública e pri-
vada, ela se dá na internet como um

todo, que por princípio (involuntário?)
é aberta a todo tipo de manifestação. O

que conta, como em qualquer outra
mídia, é a boa informação.

E os cidadãos marginais desse meio,

por fim, não são obrigados a seguir exa-

tamente as mesmas regras que regem o
mundo real. No ambiente virtual, até
uma certa falsidade ideológica, inofen-

siva (com exceção certamente dos chats

de paquera...), pode ser útil para enri-
quecer os posts e os debates, na medi-

da em que o anonimato contribui para

que os nicks, fantasiosos por vezes, se-
jam até mais interessantes se seus cria-

dores fossem obrigados a se expor no-
minalmente em público, como exige o

protocolo da cidadania oficial. Às ve-

zes, personagens-autores, divertidos e
diretos, são mais interessantes e têm

coisas mais relevantes a dizer. Como às
vezes os blogs bem-humorados e sem
disfarces podem dizer tanto da realida-

de quanto, digamos, uma reportagem.

- Almir de Freitas
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