
PARA HENRY JENKINS, DIRETOR DO PROGRAMA DE ESTUDOS DE MÍDIA
comparada do MIT, os grandes grupos de mídia precisam se dar conta'de que as
pessoas passaram a desenvolver e a veicular os próprios conteúdos. Qual o impacto disso?

POR CAMILA HESSEL FOTO CLAUS LEHMANN

"o início de outubro, o professor
Henry Jenkins deparou com
uma foto sua adulterada. Não

se tratava de travessura de algum aluno
insatisfeito com as notas. Quem colocou
um tapa-olho, um gorro vermelho de
pirata e um papagaio no ombro do di-
retor do programa de estudos de mídia
comparada do Massachusetts Institute
of Technology (MIT) foi um blogueiro
americano. A brincadeira foi motivada
por uma entrevista que Jenkins con-
cedeu, horas antes, ao principal jornal
diário das Filipinas. Nela, afirmava que
a pirataria ajuda a equilibrar os inte-
resses contraditórios de consumidores
e produtores de mídia. "Ninguém quer
esperar seis meses ou um ano para as-
sistir a um programa estrangeiro cuja
distribuição ainda não foi negociada
em seu país", disse Jenkins a Época
NEGÓCIOS. "Eu quero assisti-lo ago-
ra para poder participar da discussão
internacional. E, como é possível ter

acesso a esse programa de maneira
ilegal, ninguém vai esperar que ele
passe a ser oferecido legalmente."

O episódio da fotografia, regis-
trado por Jenkins em seu blog, é um
bom exemplo das transformações
culturais que desafiam a indústria de
mídia hoje. A principal delas é a cul-
tura participativa. "Há 15 anos, a en-
trevista de um acadêmico americano
a um jornal de Manila ficaria restrita
ao contexto local", afirma Jenkins.
"Hoje, as pessoas tomaram a mídia
nas próprias mãos e passaram a ex-
plorar elas mesmas novas ferramen-
tas e plataformas que lhes permitam
criar e veicular os próprios conteúdos."

Jenkins diz que o site de vídeos You-
Tube é o exemplo máximo dessa cultu-
ra participativa. É ela quem coloca em
rota de colisão as novas mídias intera-
tivas e a mídia tradicional - em que os
espectadores são passivos e se subme-
tem ao que as redes de televisão ou os

estúdios de cinema oferecem. Jenkins
chama esse processo de "cultura da
convergência" e o esmiuça em livro ho-
mônimo, lançado no Brasil durante sua
passagem por São Paulo, em outubro.

Seu olhar sobre as mudanças tec-
nológicas e, sobretudo, culturais que
afetam o mundo das comunicações
destoa do padrão dos acadêmicos e
estudiosos de mídia. Os textos cau-
dalosos e informais que publica com
freqüência em seu blog são exemplo
disso. Essa postura se deve, em boa
parte, à sua experiência como fã de fic-
ção científica. Ávido leitor de histórias
em quadrinhos, colecionador de brin-
quedos relacionados a programas de
TV e espectador de séries como Jornada
nas Estrelas desde a infância, Jenkins
define-se como um "aca-fã": um ser hí-
brido, parte acadêmico e parte tiete. "É
impossível dissociar um do outro. Foi
a paixão por cultura pop que me levou
a fazer pós-graduação em mídia", diz.
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É daí que vêm opiniões polêmicas
como a da pirataria, Para ele, os pira-
tas expandem mercados ao promo-
ver séries, videogames ou filmes sem
cobrar nada. "A pirataria surge como
um grande equalizador e só será con-
tida quando as corporações de mídia
sofisticarem seu entendimento so-
bre os fatores que motivam esse tipo
de comportamento", afirma Jenkins.

Essa visão inusitada atrai o mundo
corporativo. Interessadas em se aproxi-
mar do programa dirigido por Jenkins,
empresas como Yahoo!, MTV e o Gru-
po Turner apoiaram a criação do C3,
um consórcio que reúne empresas e do
qual agora fazem parte as brasileiras iG
e Petrobras. Além disso, Jenkins atua
como consultor para grandes redes de
TV, como a americana Fox, e fabrican-
tes de games, como a Electronic Arts.

Para a Fox, ele desenvolveu uma
pesquisa que investiga o potencial de
faturamento por trás da participação
dos espectadores no programa Ame-
rican Idol "Os sistemas de medição de
audiência não conseguem gerar esse
tipo de informação", diz Jenkins. Se-
gundo ele, a inexistência de indicado-
res que meçam o impacto econômico
e cultural de um programa alimenta
um equívoco que as pessoas cometem
ao avaliar o processo de convergência:
a hipótese da morte das velhas mídias.

"A história mostra que pouquíssi-
mas foram as mídias que morreram. Os
mecanismos de transmissão vão e vêm,
mas a mídia sobrevive." Jenkins cita
como exemplo a gravação de som: ela
continua presente, independentemente
de ser transmitida por cilindros de cera,
discos de vinil, fitas cassete ou arquivos
de MP3. Uma nova mídia pode empur-
rar a antiga para o papel de coadjuvan-
te, alterar seu modelo econômico, mas
não matá-la. Essa é a idéia central de
seu livro, Cultura da Convergência, que
está recheado de outros exemplos, a

Os jovens trocam a TV por outras
mídias num ritmo cada vez mais"

acelerado. Mas isso não quer dizer
que ignoram seu conteúdo. A série

americana Gossip Girl é um exemplo.
Apesar da baixa audiência, dita os

rumos da moda feita para adolescentes.

Novas plataformas podem chamar
novos consumidores. Fãs de

videogames foram atraídos para
o lançamento do último filme

do Batman por jogos interativos
oferecidos na internet, os ARG

(alternative reality games).
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Não está claro por
quanto tempo mais os blogs
irão se sustentar à base de

trabalho voluntário. A busca
por modelos de negócios que

promovam a participação
contínua é uma questão-chave,

à medida que caminhamos
para a nova fase da web 2.0.

Quase todos vêem a nossa cultura como
participativa, mas os termos dessa

interação'ainda estão sendo negociados.
Os consumidores começam a questionar

o que acontece quando há empresas
querendo fazer dinheiro baseadas em
conteúdos gerados por eles próprios.

Por meio de blogs,
produtores de mídias

tradicionais podem mapear
interesses não atendidos de
potenciais consumidores.

Blogs constróem comunidades
em torno de interesses
compartilhados. Redes

sociais surgem em torno de
personalidades e estabelecem

pontes entre várias comunidades
de interesse. Blogs tendem a nos
dividir. Redes sociais, a nos unir.

Os fãs precisam ser
cuidadosamente cortejados

e ter seus desejos bem atendidos.
Pessoas que têm envolvimento

emocional com um determinado
programa costumam comprar

mais produtos de patrocinadores
do que espectadores casuais.
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