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O canal do papa no YouTube, sucesso imediato desde que
foi publicado em janeiro deste ano, surgiu assim, como suges-
tão informal. Uma evolução natural dentro de um sistema de
comunicações que controla um jornal (L'Osservatore Romano)
desde 1861, uma rádio (a Vaticana) desde 1931, um canal de
televisão (a CTV) desde 1983 e um dos primeiros grandes sites
da web (www.vatican.va), levado ao ar ainda em 1995, quando a
rede ainda dava seus primeiros passos. Um padre que trabalha

em Roma sugeriu, o Conselho de
Comunicação gostou e aprovou.
De janeiro até hoje, o www.you-
tube.com/vaticanit recebeu cerca
de 1 milhão de pessoas em bus-
ca de uma iluminação virtual em
forma de vídeos, postados pela
equipe de 17 pessoas dirigida por
Tighe. "Se Cristo andasse sobre
a Terra nos dias de hoje, ele te-
ria um perfil no Facebook", diz o
monsenhor.

» O espanto inicial sobre "o papa Bento XVI
no Facebook" pega de surpresa quem não
presta atenção aos movimentos do Vaticano
no xadrez das comunicações. Para disseminar
suas mensagens, a Santa Sé sempre se preocu-
pou em dominar os mais novos (e eficientes)
meios disponíveis. "Tem sido assim ao longo
dos séculos", afirma o monsenhor Paul Tighe,
secretário do Pontifício Conselho de Comu-
nicação, sentado diante de seu computador
em uma sala sem quadros, estátuas ou obras
sacras no QG da assessoria de imprensa do
Vaticano, na Via delia Conciliazione, a poucos
metros da janela onde o papa professa seus
discursos. Tighe, um padre irlandês de esta-
tura agigantada, é o centralizador e medida
exata das ideias que surgem dentro da Igreja
sobre como aproveitar melhor as bênçãos das
novas tecnologias. "Temos muita gente ligada
em internet, dando ideias a todo momento.
Precisamos discutir e filtrar."

O caminho do Pope2You é diferente daquele do canal no
YouTube, mas reserva passagens de improviso. O endereço foi
criado para quebrar uma tradição de meio século da Igreja, a de
divulgar a mensagem anual do papa por meio de comunicados
impressos às paróquias de todo o mundo. Como, neste ano, a
mensagem do pontífice foi justamente sobre a comunicação e o
papel das novas mídias no mundo, a equipe de Tighe resolveu
inovar: substituiu as velhas rotativas por um site com vídeos
e aplicativos de compartilhamento. Assim, não somente as
igrejas teriam a missão de passar a mensagem adiante, mas
todo cristão que quisesse empilhar seu tijolinho na obra do
Senhor poderia fazê-lo. O site seria provisório — cumprida sua
missão, sairia do ar em semanas. Nos quatro primeiros dias,
no entanto, o Pope2You rendeu mais de 5 milhões de cliques
em seus links internos. Um sucesso. "Não temos mais como
desativá-lo", afirma Tighe.

@filho_do_homem
O que a Igreja vislumbra na internet não é diferente daquilo

que setores de marketing de empresas, partidos políticos e en-
tidades de todo o mundo buscam: aproveitar as potencialidades
da web 2.0 e preparar-se para a 3.0. Gerar conteúdo para que
os próprios internautas compartilhem e espalhem a mensagem
de Cristo é a grande missão online do Vaticano. "Aplicativos
para Facebook ou iPhone mudam a relação das pessoas com a
própria fé", afirma Heidi Campbell, professora de novas mídias,
cultura popular e religiões da Universidade do Texas e autora
do livro Exploring Religious Community Online (Explorando
comunidades religiosas online, sem tradução para o português).
"A internet de compartilhamento exemplifica o que as religiões
dizem há séculos sobre o desejo do homem de viver em comu-
nidade e de fazer trocas. É uma nova dimensão", diz Heidi, que
é Ph.D. em comunicação mediada por computadores e teologia
prática pela Universidade de Edimburgo, na Escócia.

O caminho natural da Igreja é se aprofundar na web social,
mas com pés conservadores, um passo de cada vez. Depois de
cogitar um perfil de Joseph Ratzinger, o papa Bento XVI, no
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Facebook (abortado por falta de tempo do pontífice), o Vatica-
no agora espera poder dar mais voz aos fiéis que queiram se
comunicar com Roma. O processo, porém, é complicado. Se,
por um lado, é impossível liberar a participação dos internautas
sem moderador, por outro, é tarefa impensável tentar controlar
o conteúdo de milhões de mensagens a partir de um modelo
central. "Não temos como fazer isso. Além de ser impossível do
ponto de vista de pessoal, ainda vai contra o que pensamos sobre
fortalecimento das comunidades locais", diz Paul Tighe.

O caminho escolhido é o mesmo trilhado pela religião ao
longo dos séculos, o da descentralização. Daqui para o futuro, a
equipe de Tighe tem por objetivo criar um modelo que permita
às próprias paróquias moderarem comentários, sugestões e
críticas feitos por fiéis ao redor do mundo. Centralizar tudo em
Roma está fora de cogitação. Além de utilizar a rede "oficial" da
Igreja, Tighe ainda vislumbra poder contar com iniciativas de
leigos que despendem algumas horas de seus dias para trabalhar
em nome da vida eterna. O monsenhor se refere a iniciativas
como a de Joe Cece, um americano de Little Falis, nos Estado
Unidos, criador do site www.ecatholicism.org, uma espécie de
agregador de notícias, histórias e celebrações da Igreja. Se-
gundo ele, "é possível encontrar e entender Deus por meio
da internet". Cece trabalha como consultor de tecnologia e,
para se aprofundar em seus ensinamentos no site, cursou
mestrado em teologia.

Para que a ideia evolua, no entanto, o Vaticano ainda
estuda a melhor forma de "oficializar" o trabalho desses
leigos, imprimindo neles uma espécie de selo de garantia,
além de liberar a interação nos sites oficiais. A tarefa é árdua,
mas precisa ser feita. Conforme explica Tighe, é impossível
dar 100% de liberdade quando se trata de um assunto como
religião. O risco de tudo desandar para o lado sombrio da for-
ça — com xingamentos e atitudes menos nobres — é extrema-
mente alto, mas a participação é a alma do processo. No portal
Pope2You ainda não há espaços para mensagens ou manifesta-
ções, por exemplo. No YouTube, ninguém pode escrever suas
impressões ou fazer avaliações sobre os vídeos ali armazenados.
"A mensagem final não depende dos sites, mas do entendimento
de cada um que acessa esses canais", afirma Heidi Campbell,
insinuando o perigo que essas redes representariam se fossem
totalmente abertas.

Em dias de YouTube, Facebook, iPhone e Orkut, o crescimen-
to da internet e a inclusão digital tendem a tornar o papa mais
pop do que nunca. Como ensinamento, a Igreja já aprendeu ao
longo dos séculos que a popularização tem uma linha quase
invisível entre seu lado bom e sua parcela incontrolável e peri-
gosa. É preciso abrir à participação, mas com ressalvas. O pop
não poupa ninguém.
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