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O mestre Jedi da convergência
Mauricio Mota, especial para o M&M*

Diretamente do 
Massachu setts 
Institute of Tech-
nology (MIT), um 

homem de aparência calma se de-
licia com o que acontece e está por 
vir na indústria de entretenimento, 
mídia e publicidade. Henry Jenkins, 
fundador e diretor do Convergence 
Culture Consortium (C3), do MIT, 
está ajudando a construir os novos 
pilares da comunicação, ao apro-
fundar e refazer o conceito do que 
é convergência. 

Considerado por muitos o 
McLuhan do século 21, é referência 
de grandes players, empresas e go-
vernos, como J.J. Abrams (criador 
do seriado Lost), Grupo Turner e 
governo de Cingapura. Tudo isso 
“sem prever o futuro, mas fazendo-
o”. Jenkins, que estará no Brasil 
pela primeira vez para o MaxiMí-
dia 2008, também vem para lançar 
o seu mais aclamado livro, Cultura 
da Convergência, e para formalizar 
a entrada das duas primeiras em-
presas do Bric no C3: Petrobras e 
iG. Ambas brasileiríssimas.

Meio & Mensagem — Três anos 
depois de o livro Cultura da Conver-
gência ter sido lançado, em que pé 
está a questão? 
Henry Jenkins — O cenário de 
mídia passou por mudanças dra-
máticas nos anos mais recentes. 
O YouTube não existia, o termo 
web 2.0 engatinhava, a Wikipedia 
era só um espasmo, e o Second 
Life, mesmo tendo se revelado 
passageiro, estava em seus pri-
meiros dias quando o livro foi 
lançado. Acredito que todos esses 
acontecimentos seguiram e ainda 
seguem a mesma lógica de conver-
gência que identifi quei. A maioria 
representa novas roupagens da 
mesma cultura participativa que 
mencionei. No livro defendo que 
a participação dos fãs e usuários 
fi éis, antes periférica, ganha muito 
mais visibilidade e influência à 
medida que ela se torna digital. Já 
na indústria de mídia tradicional, 
há cada vez mais debates acalo-
rados sobre a natureza e o valor 
do envolvimento do espectador, 
o que leva a mais e mais ênfase 
no entretenimento transmídia. Na 
política estamos vendo candidatos 
e partidos políticos abraçando as 
mídias sociais como mobilizadoras 
de eleitores. Tudo isso sugere 
que o livro fez um bom trabalho 
de previsão — se não dos casos 
específi cos, pelo menos da lógica 
pela qual as mudanças culturais 
e tecnológicas ocorreram nos 
últimos quatro anos.

M&M — Nesse período, quais foram 
os marcos mais importantes pelos 
quais o cenário de mídia passou? 

Jenkins — Primeiro, o aumento da 

centralidade das práticas da cul-
tura participativa, à medida que 
elas foram incorporadas à lógica 
da web 2.0 e tomaram cada vez 
mais corpo através de ferramen-
tas como Wikipedia, YouTube e 
MySpace. Segundo, o compromis-
so cada vez mais intenso e sério 
da indústria do entretenimento 
com práticas e lógicas transmídia, 
e não somente o discurso vazio 
da integração e do cross media. 
Terceiro, a importância cada vez 
maior da proliferação de conteú-
dos de mídia, o que permite aos 
consumidores carregar esses 

resultado específi co o impressio-
nou?
Jenkins — Agora o C3 está focado 
em entender melhor o que acon-
tece quando a convergência se 
transforma em norma. Durante  o 
último ano e meio tivemos sérios 
combates ao contrato implícito por 
trás do que o termo web 2.0 trazia. 
Os consumidores estão começando 
a questionar o que acontece quando 
há empresas querendo fazer dinhei-
ro a partir de con teúdo gerado por 
eles mesmos. A recente greve dos 
roteiristas de Hollywood fi cou em 
torno de se o conteúdo transmídia 

tirar proveito do processo. Tenta-
mos entender como as indústrias 
de mídia que sempre venderam 
commodities culturais devem ne-
gociar com a economia de status, 
pontos e prêmios das comunidades 
digitais. E para qualquer conteúdo 
se espalhar online plenamente, 
é importante reconhecer que os 
dois grupos são motivadores e 
dão valor a coisas completamente 
diferentes.

M&M — Então empresas e marcas 
seguem uma estratégia errada, pois 
os consumidores online querem 
uma coisa e elas querem outra?
Jenkins — Sim, mas podem cor-
rigir suas estratégias e ganhar 
muito com isso. Por exemplo: em 
2009 faremos uma análise global 
de como e por que conteúdos 
específicos de mídia circulam 
muito além de sua fronteira 
nacional. O exemplo mais vívido 
disso é a discreta, mas avassa-
ladora, força cultural exercida 
pelos produtores  de cultura pop 
japonesa em países de todo o 
mundo e como essa avalanche foi 
empurrada principalmente por 
atividades de fãs que, em outros 
contextos, seriam vistas como 
pirataria. A questão é que, de um 
lado, temos consumidores online 
ágeis e que atuam bottom-up (de 
baixo para cima), e do outro 
temos empresas e marcas estabe-
lecidas e ainda lentas que agem 
top-down (de cima para baixo), 
tentando se impor. Entender a 
fundo o fl uxo da dinâmica natu-
ral do consumidor de conteúdo 
online, em vez de impor novos ca-
minhos, como o marketing viral, 
pode ajudar as empresas a des-
cobrir propriedades e forças que 
não foram usadas plenamente.

M&M — Que tal é ter empresas de fora 
dos Estados Unidos, como Petrobras e 
iG, participando do C3? 
Jenkins — Estamos muito entu-
siasmados com essa perspectiva, 
pois agora faremos nosso trabalho 
ainda mais focado no contexto 
global. Muitas vezes o alto grau da 
tal “excelência/liderança norte-
americana” resulta na pesquisa 
do país se isolando de importantes 
experimentações e inovações que 
estão ocorrendo em outros lugares 
do planeta. Além da enorme força 
empreendedora e econômica nas-
cendo dos países do Bric, eu os 
vejo como as principais potências 
culturais e criativas do século 21. 
Para mim, é claro que o domínio 
norte-americano no cenário de mí-
dia está a perigo, pois a distribuição 
digital diminui as vantagens geo-
gráfi cas e os custos comerciais das 
transações. Também é óbvio que 
jovens de todo o mundo estão em 
busca de diversidade em conteúdo 

como refl exo de suas frustrações 
com o isolamento e as limitações 
do conteúdo de seus países. Jun-
tando-se tudo isso ao fato de que 
os países do Bric buscarão expan-
dir seu impacto no mercado de 
mídia global, eles experimentarão 
novas abordagens, testarão novos 
gêneros, adaptarão novas relações 
com novos consumidores. Nossos 
estudantes e pesquisadores estão 
ávidos por ter acesso mais direto 
ao Brasil, um dos locais-chave na 
mudança tectônica das mídias que 
se dará no planeta.

M&M — No Brasil ainda se fala mui-
to sobre a barreira da língua. Caso 
não houvesse essa barreira, o que 
faltaria para o Brasil se tornar um 
player importante nessa economia 
criativa e cultural?
Jenkins — O Japão está aí para 
mostrar que língua não é barreira. 
Já ocorreram momentos históri-
cos em que a música e o cinema 
brasileiros aconteceram e foram 
percebidos internacionalmente 
e encontraram o seu nicho de 
audiência. Mesmo assim, pouco 
aconteceu no sentido de uma 
relação contínua de crescimento 
global desse conteúdo.  Estamos 
começando a ver telenovelas 
latino-americanas alcançarem 
circulação maior. O Brasil está 
em certo ponto em desvantagem 
em função de a língua espanhola 
ser mais utilizada. Mesmo assim, o 
País tem outras vantagens no que 
diz respeito à diversidade cultural 
e ao fato de ser um celeiro de no-
vidades desejadas por jovens de 
todo mundo que estão em busca 
de algo “fresco”, “cool”, “novo” e 
“diferente” do que é produzido em 
seus países.

M&M — Qual o papel do investimento 
em tecnologia nesse movimento de 
globalizar e expandir nossa indústria 
cultural e de entretenimento?
Jenkins — A infra-estrutura tec-
nológica do Brasil, dependendo 
do estágio em que estiver, e dos 
investimentos que operadoras e 
governo fizerem nos próximos 
anos, será um grande canal para 
a publicação e distribuição desse 
conteúdo diferenciado. Melhorar 
a banda-larga e formar uma au-
diência externa para conteúdos 
diferenciados, no contexto atual, 
pode fazer com que os produtores 
brasileiros, de qualquer tamanho, 
possam vender seu conteúdo 
diretamente para consumidores 
sem ter que se preocupar com 
barreiras protecionistas ou es-
perar incentivos governamentais. 
Essas novas indústrias criativas 
serão conduzidas de maneira 
muito mais amistosa e fl uída do 
que as indústrias tradicionais e 
estabelecidas do País.

*Diretor de Núcleo da New Content

Jenkins, do MIT: interesse em conhecer experiências brasileiras
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conteúdos para qualquer lugar e 
inseri-los em qualquer conversa 
ou relação online em que estejam, 
através de comunidades e redes 
sociais. E quarto, o aumento 
das conversas e discussões em 
torno de novas linguagens de 
mídia, alimentado pela Fundação 
MacArthur de Ensino Digital, que 
nos faz focar e procurar entender 
como os jovens aprendem através 
de jogos e cultura pop coisas de 
que precisarão de maneira a se 
tornarem participantes plenos do 
novo cenário de mídia. Esse sem-
pre foi um tema-chave no livro, 
mas agora estamos assistindo a 
isso ser colocado em prática por 
educadores em todos os níveis.

M&M — Quais foram os focos de 
estudo do C3 durante 2007? Algum 

é somente uma contribuição criati-
va para séries ou representa uma 
extensão do marketing e da área co-
mercial. Cada vez mais, nosso foco 
está em como identifi car de quem é 
o crédito, o peso e o valor de algo à 
medida que o conteúdo circula em 
diversos lugares online. 

M&M — Qual o impacto disso para 
agências de publicidade e canais de 
TV que tentam utilizar as bases da 
cultura online para fazer negócios 
a partir da mobilização dos consu-
midores?
Jenkins — Ao perguntar de quem 
é o crédito e qual o valor, questio-
namos termos do momento como 
marketing viral, que se aproveita 
da importância da circulação 
controlada pelo consumidor, mas 
esquece que ele deveria ganhar ou 

Leia entrevista completa 
acessando o link
http://www.
meioemensagem.com.
br/downloads/henryjenkis
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