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Durante o ano de 2006, o Centro de Altos Estudos de Propaganda e Marketing
(CAEPM) realizou uma pesquisa piloto, desenvolvida pelos professores Clóvis
Barros Filho, Marcelo Coutinho e Vladimir Safatle, que teve por objetivo avaliar
o impacto do aparecimento e implementação das novas mídias na configuração
do que se convencionou chamar de "esfera pública", ou seja, configuração de
espaços sociais de visibilidade da integralidade dos atores sociais mediados por
expectativas reguladoras de comunicação não-impositiva.
A proliferação de estruturas de comunicação midiática, como TVs interativas,
blogs, celulares multimídias, internet e mídias hiper-segmentadas, trouxe conse-
qüências para a compreensão das dinâmicas dos processos de mediação social.
Tende-se normalmente a aceitar que nos movimentamos no sentido de abando-
nar o modelo de alta concentração de informação e baixa interatividade, cujo
paradigma eram as grandes redes broadcasting, para caminharmos em direção a
um modelo de alta interatividade e produção de informação em rede. Processo
esse que traria, como conseqüências, mudanças nos modos de consumo, de
persuasão comercial, de acesso à informação e, principalmente, nos modos de
presença e constituição de atores sociais na esfera pública. Observa-se uma ten-
dência a aceitar que a transformação de todo consumidor de informação em pro-
dutor potencial de informação, transformação impulsionada pelas novas mídias,
seria a prova maior de que antigas noções de bloqueio da agenda pública de dis-
cussões por interesses de corporações de mídia teriam entrado, definitivamente,
em obsolescência. Até porque, essas antigas noções não dariam mais conta da
espontaneidade de mobilizações produzidas em espaços de alta interatividade.
Outro dado que corroboraria a tese da revitalização do espaço público por
meio das novas mídias seria o desenvolvimento de uma lógica de comunicação
pública vinculada à noção de "Estado digital", ou seja, de um poder público que
orientaria suas ações a partir de exigências de transparência na relação entre
Estado e sociedade civil através, principalmente, do uso das novas mídias para
a difusão de dados do serviço público e para a abertura de processos decisórios
(Hartereau, 2003; Kim, 2002) .
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A respeito dessas expectativas criadas pela

mudança na configuração dos meios de comuni-
cação de massa, lembremos, por exemplo, desta
afirmação de Howard Rheingold a respeito da

revolução social que poderíamos esperar com o
advento das chamadas novas mídias: "A maioria
das pessoas que acessam as notícias utilizando a
mídia convencional desconhece a impressionan-
te variedade de novas culturas que têm evoluído

no mundo das redes de computador nos últimos
dez anos. A maioria das pessoas que ainda não
usaram tais novas mídias permanece incons-
ciente de quão profundamente os experimen-

tos sociais, políticos e científicos desenvolvidos
atualmente, via redes de computadores, podem
mudar nossas vidas em um futuro próximo."
Tais afirmações foram feitas há 15 anos e hoje já

temos condições de saber qual é o destino de tais
promessas utópicas.

No entanto, qualquer análise aprofundada a
respeito da possível realização de tais promes-
sas deve levar em conta as peculiaridades dos

processos de implantação das novas mídias em
realidades regionais e nacionais. Nesse sentido,
processos que se desenvolvem de uma deter-

minada forma, em realidades socioeconômicas
específicas, não necessariamente serão repetidos,
caso tais realidades mudem. A afirmação é trivial,
mas é esquecida constantemente. A questão ini-
cial que foi então proposta por este trabalho con-
sistiu na avaliação das configurações da relação
entre novas mídias e esfera pública, na realidade

brasileira atual. No entanto, a fim de viabilizar tal
pesquisa por meio da circunscrição de seu obje-
to, privilegiou-se um modo específico de recurso
à esfera pública e um modo específico de novas
mídias. O foco da pesquisa em questão foi, pois,
vinculado ao campo do político e aos usos dos
recursos de comunicação disponibilizados pela

internet, especialmente os blogs, as comunidades

virtuais e os sites de partidos, de ativistas e de
candidatos na ocasião da eleição presidencial
brasileira de 2006.

Convergência

Apenas para que fique claro o tamanho do
universo do qual estamos falando, vale a pena
lembrar que o acesso à internet no Brasil ainda

é limitado a 25% do eleitorado. Um percentu-
al bastante semelhante àquele encontrado nos
EUA em 1996. O eleitorado brasileiro, segundo

informações do TSE, é composto atualmente
por 125,9 milhões de pessoas e o número de
pessoas maiores de 16 anos que acessam a rede
de qualquer local (casa, trabalho, escola, uni-
versidade ou locais públicos) é, de acordo com
dados divulgados pelo Ibope, de 32,1 milhões.
Esse universo ainda é composto majoritariamen-

te de integrantes das classes A e B que também
são os maiores consumidores de mídia do país.
Ou seja, o consumo de internet não implica

diminuição do consumo de outras mídias, como
revelam resultados de levantamentos realizados

pelo Ibope em 2006. Um outro dado importante
a ser lembrado é que 31,5% do tempo total de
uso da web, no quarto semestre de 2005, foi des-
pendido em comunidades virtuais, como Orkut,
Myspace etc.

Mas como se configura a informação para tais
eleitores na internet? Uma das primeiras coisas

que devemos levar em conta é uma peculiarida-
de dos blogs políticos no Brasil. Os três principais
blogs políticos brasileiros (Noblat, Josias de Souza
e Fernando Rodrigues) são responsáveis, con-
juntamente, por uma audiência de, em média,
340 mil usuários únicos por mês (levando-se em

conta apenas acessos residenciais). Apesar de
suas particularidades intrínsecas, todos os três têm
uma coisa em comum: trata-se de blogs de jorna-
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listas vinculados a grandes jornais, blogs que são,

inclusive, abrigados nas páginas desses grandes

jornais ou em portais a eles vinculados. Apenas

a título de contraposição, os três principais blogs

políticos dos EUA (Huffington Post, Daily Kos,

Instapundit), responsáveis por 1,7 milhão de usu-

ários únicos por mês (acessos residenciais e em

local de trabalho) estão ligados a uma jornalis-

ta independente (Arianna Huffington/Huffington

Post), a um ativista liberal (Markos Zúniga/Daily

Kos) e a um ativista de direita (Clenn Reynolds/

Instapundit). Nenhum deles está organicamente

vinculado a grandes grupos de mídia. De fato,

esse aspecto é uma conseqüência direta de um

regime geral de implantação das novas mídias

no Brasil, na maioria dos casos, sempre ligadas

a grandes grupos de mídia tradicional (principal-

mente TV e jornais diários).

Essa é uma informação importante, pois diz

muito a respeito dos conteúdos disponibilizados

pelos blogs. Como se trata de jornalistas de jor-

nais diários, há uma tendência bastante forte de

convergência de conteúdo e de perspectiva de

análise de informações em relação a esses veícu-

los de mídia convencional. É comum encontrar-

mos, nos blogs, posts de notícias que nos levam

diretamente às páginas dos jornais diários. Por

outro lado, é muito raro alguma forma de crítica

à cobertura jornalística dos jornais aos quais os

responsáveis pelos blogs estão vinculados. Isso

apenas demonstra uma forte tendência de con-

vergência entre estrutura das mídias tradicionais

e das "novas mídias" (poderíamos colocar aqui

outros exemplos, como o Blog do Mino, do

jornalista Mino Carta, da revista semanal Carta

Capital). Há alguns efeitos negativos nesse pro-

cesso. Um deles é o que podemos chamar de

"administração de rumor".

Em relação às regras de noticiabilidade de veícu-

los tradicionais, os blogs têm mais flexibilidade

e podem transformar, mais facilmente, rumor

em notícia. Na campanha eleitoral de 2006,

alguns casos ocorreram nesse sentido. Como,

no caso do Brasil, há uma ligação forte entre

jornais e blogs, os primeiros podem dar notícias

de maneira "indireta", ou seja, citando o blog,

sem com isso se comprometer diretamente com

a informação. Em situações de escândalo e de

crise política, essa é uma prática que tende a

ser muito usada. De qualquer forma, essa lógica

de administração de rumor ressalta um fator

fundamental que foi identificado pela pesquisa.

O caráter sistêmico da articulação entre novas

mídias e mídias tradicionais demonstra que, no

Brasil, mais importante que o efeito direto da

internet no eleitor é o efeito indireto, ou seja,

efeito alcançado por meio da repercussão que

a mídia tradicional dá às histórias que circulam

na rede. Até mesmo jornalistas que trabalham

nos blogs reconhecem isso. A força da internet

é, no fundo, força de agendamento das mídias

tradicionais. Isso demonstra que a internet não se

configura como canal exclusivo de notícias, mas

como peça maior em um sistema orgânico de

articulação de notícias.

Comunidades virtuais
e militância digital

No entanto, se a realidade dos maiores blogs

políticos do Brasil sugere uma articulação sistê-

mica de conteúdo e de perspectiva entre grandes

grupos de mídia e novas mídias, o que dizer das

comunidades virtuais, outro espaço importante

de debate político na web? Na eleição de 2006

houve intenso uso de comunidades virtuais. A

respeito delas, há dados extremamente relevan-

tes. Por exemplo, a maior comunidade pró-Lula
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era, em 28/10/2006, de 106 mil integrantes,
enquanto a maior comunidade pró-AIckmin era,
no mesmo dia, de 221 mil integrantes. Por outro
lado, a maior comunidade anti-Lula era de 205
mil integrantes, enquanto que a maior comunida-
de anti-AIckmin era de 26 mil integrantes. Entre
as 60 maiores comunidades sobre Lula, 34 eram

negativas. Já entre as 60 maiores comunidades
sobre Alckmin, 21 eram negativas. Essa vantagem

clara em relação ao candidato Geraldo Alckmin
é resultado direto da predominância classista dos
integrantes das camadas socioeconômicas A e B

na internet.
Apesar de tratar-se de uma movimentação con-

siderável, a eleição não foi exatamente um tema
"relevante" para os usuários do Orkut. A maior

comunidade sobre o assunto (Alckmin) ocupava
a 237a posição quando considerado o total de
comunidades do Orkut, no dia 26/10. Entretanto,
no interior das comunidades, a troca de informa-

ções foi intensa. Em dias de "grandes eventos"
(debates, escândalos etc.), o número de comentá-
rios passava de 10 mil nas principais comunida-
des de Lula e Alckmin. No dia do segundo turno,
foram 30.575 postagens no site "Nós votamos
Lula Presidente 2006" e 54.803 no "Geraldo
Alckmin Presidente 45". Em 1° de agosto, foram
133 comentários na mesma comunidade de Lula
e 935 nade Alckmin.

Embora os números sejam relevantes, há um
dado também ilustrativo. Apesar do volume de
participantes, a maior quantidade de postagens
partia de um grupo bastante reduzido e que

postava em diversos momentos do dia. É possí-
vel observar que o debate era desenvolvido, em
sua grande maioria, por pessoas com perfil de

militante, fato que expõe o verdadeiro tipo de
impacto do uso da internet na campanha presi-

dencial de 2006.
Nessa eleição, em especial no segundo turno,

a internet mostrou-se um instrumento eficaz
de mobilização daquilo que podemos chamar
de "eleitores orgânicos". Eleições em países de
democracia parlamentar consolidada conhe-
cem "eleitores orgânicos", ou seja, eleitores
que votam em um partido ou candidato há

várias eleições e que não votarão no candidato
ou partido declaradamente opositor. Podemos
pensar, por exemplo, na dinâmica que envol-
ve o "núcleo duro" dos eleitores do Partido
Democrata e do Partido Republicano; do SPD
e da CDU na Alemanha; do PS francês e da

direita gaullista; dos Trabalhistas britânicos e dos
Conservadores e, por fim, do PT e do PSDB. O
fato é que esses "eleitores orgânicos" podem se

encontrar desmobilizados, anulando o voto ou
votando em um candidato ou partido próximo
a sua escolha originária. Esse foi o caso, princi-
palmente, com os eleitores orgânicos do PT no
primeiro turno.

No entanto, o sentimento de não serem repre-
sentados pelo modo de agendamento da mídia
tradicional (com seus desdobramentos) pro-
vocou, principalmente entre os eleitores do
PT, um maior uso da internet com o aumento
exponencial do número de postagens em blogs
de notícias e de opinião, assim como o aumen-
to da circulação de contra-notícias, chamados
de mobilização por meio de listas de e-mails e

acessos a vídeos políticos no YouTube (o vídeo
de uma entrevista catastrófica sobre o PCC con-
cedida por Geraldo Alckmin a uma rede de tele-
visão australiana teve mais de 400 mil acessos).
Esse uso foi importante para a mobilização dos
eleitores orgânicos do partido, principalmente
aqueles pertencentes à classe média. É provável
que a internet assuma cada vez mais essa ten-

dência, principalmente em situações nas quais

parcelas expressivas de eleitores não se sintam
representadas pelo modo de agendamento de
setores hegemônicos da mídia tradicional. Nesse
sentido, ela traz, para o seu interior, uma dinâ-
mica conflituosa de produção de conteúdo que

nem sempre está presente na mídia tradicional.
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Text Box
Fonte: Marketing, ano 41, n. 409, p. 68-71, fev. 2007.




