
A relação mediada pelo uso
da Internet trouxe um novo mo-
mento para os contatos inter-
pessoais, modificando, sobretu-
do, a maneira de ver, consumir
e fazer comunicação. Aplicativos
como Orkut, Facebook, Twitter,
MSN, Skype, blogs e afins são
ferramentas desse mundo virtual
que permitem manter e ampliar
os laços sociais e propagar in-
formação. Formam uma enorme
teia que se configura, segundo o
sociólogo espanhol Manuel Cas-
tells, em seu livro A Galáxia da
Internet, "como um dos tecidos
de nossas vidas" que, a cada dia,
vai atraindo novos usuários e in-
terconectando outros.

A rede social é uma atividade antiga,

feita e mantida bem antes do surgimento
da internet, por meio de telefonemas,

cartas telegramas e nas conversas ao

vivo, conforme destaca Suely Fragoso,

professora do Programa de Pós-Gradu-

ação em Comunicação da Universidade
do Vale do Rios dos Sinos (Unisinos). As

redes de relacionamento online, poten-

cializaram essas possibilidades de inte-

ração. Entretanto, Suely salienta que o
beneficio da democratização do conte-
údo, com a visibilidade que a rede digital

confere, pode tornar-se também o seu

ponto negativo e vulnerável. "Esses apli-
cativos são ótimos porque geram capital

social, servem para a solidariedade, para

a divulgação de serviços, de informações

úteis. Mas também podem servir para

fre dessa contradição", analisa.

Multiplicado em avatares (figuras

virtuais personalizadas), perfis ou ou-

tras formas de demarcar a perso-

nalidade, o indivíduo se mos-

tra maleável na rede. "As
pessoas representam parte

de si mesmas, procurando

apresentar facetas de sua

personalidade moldadas

a determinadas im-

pressões que querem

causar na audiência",

acredita Raquel Re-

cuero, professora
do curso de Co-

municação Social

da Universida-

de Católica de

Pelotas, no Rio
Grande do Sul.

O Brasil é apon-

tado como o país que

mais faz uso das ferra-

mentas das redes sociais pela

internet, tanto no aspecto de
tempo quanto de acesso. Segun-

do pesquisa divulgada em março de

2009 pela empresa Nielsen, em nú-

meros, 80% dos brasileiros que nave-

gam na internet estão ligados a sites de
relacionamento como o Orkut e o Face-

book. Em seguida vêm Espanha (75%),
Itália (73%) e Japão (70%).

Outro levantamento, feito pelas em-

presas de pesquisas e monitoramento na

internet E-life e InPress Porter Novelli
(veja no box da pág. 1.4), revela que

Orkut, Twitter, YouTube e Blogspot são

as-mídias sociais mais populares entre

os entrevistados, sendo utilizadas quase

todos os dias, com motivações diferen-
ciadas de uso. O estudo revelou que o

Twitter é mais utilizado para busca de in-

formações e notícias, enquanto o Orkut

é mais procurado para manter contatos

com amigos, familiares e colegas. Já o

YouTube e o Blogspot são ferramentas
mais usadas como passatempo e divulga-

ção de conteúdo pessoal. A pesquisa foi

aplicada em julho de 2009, por meio de

l .277 questionários.

Os resultados conferem com o que

Castells defende no seu livro citado. Ele

afirma que as redes sociais, energizadas



pela internet, ganharam vida nova, trans-

formando-se em fontes de informação.

Entusiasta da tecnologia, o sociólogo

afirma que "as redes têm vantagens ex-

traordinárias como ferramentas de orga-
nização, em virtude de sua flexibilidade e

adaptabilidade inerentes, características

essenciais para se sobreviver e prospe-

rar num ambiente em rápida mutação".

Contudo, para o escritor inglês An-

drew Keen, o uso de blogs, Myspace,

YouTube e a pirataria digital estão des-

truindo a economia, a cultura e os valo-

res. Keen, que foi um dos pioneiros da

"primeira corrida do ouro da internet"
nos anos 90, tece críticas ao que chama
de a "grande sedução da Web 2.0", no

seu livro O culto do Amador. "O que a

Web 2.0 está realmente proporcionan-

do são observações superficiais do

mundo à nossa volta, em vez de
análise profunda; opinião es-

tridente, em vez de julga-

mento ponderado. O ne-

gócio da informação está

sendo transformado pela

internet no barulho de 100

milhões de blpgueiros,. to-
dos falando simultaneamente

sobre si mesmos", analisa o

especialista.

Keen não está sozinho.
No livro, The Dumbest Gene-

ration (A Geração mais burra),
Mark Bauerlein, professor de

Língua Inglesa da Universidade

de Emory,' nos Estados Unidos,

afirma que a internet tem dei-

xado os jovens mais burros.
Para Bauerlein, a culpa dessa

"alienação" é das "dis-
trações, digitais",

como MSN,

t o r p e d o s ,

iPod, games,

Orkut. Em

entrevista ao
jornal o Estado

de S. Paulo (II de

outubro/2009), para

os jornalistas Rafael

Cabral, Bruno Galo e
Ana Freitas, o professor

afirma que os jovens são ignorantes

em questões de conhecimentos gerais.

"Em termos de inteligência pura, eles

são tão espertos quanto sempre foram.

Mas quando você vê o conhecimento

deles de história, literatura, filosofia, eles

são completamente ignorantes", pon-

tua. Isso ocorre, segundo ele, porque a

maioria do tempo livre dessas crianças é

gasto com ferramentas digitais que sim-
plesmente repercutem umas às outras.

"Eles não leem jornais, eles mexem no

Facebook. Não leem livros, eles man-

dam SMS. Isso tira deles o tempo que
era destinado para a formação intelectu-

al", argumenta Bauerlein.
Em entrevista à revista Super Interes-

sante, para o jornalista Eduardo Szklarz,

em setembro de 2008, Bauerlein afir-

ma que p problema não é a tecnologia,
mas como a pessoa a utiliza. Segundo o

Instituto Nielsen Media Research, nove

dos dez sites mais populares entre os

adolescentes são redes de relaciona-

mento., "É isso que as ferramentas sig-

nificam para eles: um meio social. Hoje,

um garoto de 15 anos vai para casa e se

fecha no quarto para falar pelo celular,
entrar no blog e mandar mensagens de

texto. Os adolescentes estão formando

seu próprio universo, longe da realidade

adulta", constata. O desafio, diz o pro-
fessor, é quebrar o domínio de redes de

relacionamento.

Dilúvio informacional
"Quando Noé, ou seja, cada um

de nós olha através da escotilha de sua

arca, vê outras arcas a perder de vista,
no oceano agitado da comunicação di-

gital. E cada uma dessas arcas contém

uma seleção diferente. Cada uma quer

preservar a diversidade. Cada uma

quer transmitir. Essas arcas esta-

rão eternamente à deriva na su-



perfície das águas. "A analogia à Arca de

Noé foi feita pelo filósofo francês Pierre

Levy. No seu livro Cibercultura (1999),

esse novo "dilúvio" trazido pela internet

(ambiente das redes sociais digitais), em

vez de submergir àqueles que não foram

selecionados, abarca todos, constituindo

diversas arcas informacionais.

Nunca, na história da humanidade,
houve tanta informação circulando no

mundo. Para o sociólogo e professor

da Faculdade de Comunicação Cásper

Libero Sérgio Amadeu da Silveira, as

redes sociais online permitem que os
conteúdos sejam feitos pelos próprios

participantes dessa malha e, em geral,

asseguram uma grande interatividade e

uma comunicação mais horizontalizada

do que as mídias tradicionais.

Ao mesclar público e privado, as

redes sociais digitais, seguindo a lógica

da internet, podem se transformar em
poderosas ferramentas para a democra-

tização da informação. Os impactos po-

sitivo e negativo, no entanto, convergem

ao mesmo ponto; a total liberdade na

rede e a visibiliadade das várias versões

também abrem espaço para a veiculação

de informações mentirosas e conteúdos

degradantes.

Keen alerta que no fluxo de conte-

údos não filtrados, gerados pelo usuário

digital, as coisas muitas vezes não são o

que parecem. "Sem editores, verificado-

res de fato, administradores ou regula-
dores para monitorar o que está sendo

postado, não temos ninguém para ates-

tar a confiabilidade ou a credibilidade do

conteúdo que lemos ou vemos", afirma.
Para Suely, o fa-

tor credibilidade está

associado à própria

natureza do laço

social - "é o
meu amigo
quem diz,

ou mesmo

a universi-

dade em que

estudo, o jor-

nal em que eu
já trabalhei, ou

seja, não é uma pessoa ou instituição
abstrata, mas uma que eu conheço", ar-

gumenta. Amadeu observa que o pro-

blema está em identificar o que é uma
informação ou simplesmente um boato.

Para ele, entretanto, as redes sociais

são importantes, porque permitem um
acompanhamento contínuo daquilo que

é produzido no dia a dia, que pode levar

à confiança. "A reputação é um elemen-

to-chave nas redes", pontua.

Keen afirma, porém, que essa pro-

liferação de informação e conteúdo nas

redes feita por amadores está destruindo

a mídia "antiga". Em entrevista à revista
Época (03 de agosto/2007), o historiador

inglês afirma que a mídia tradicional vai

mudar dramaticamente. "Enquanto os

utópicos digitais falam sobre democrati-

zação da mídia e do conteúdo, acredito

que a conseqüência é o aparecimento

de uma nova oligarquia. A tão propalada

democratização, na verdade, tornará o

entretenimento cultural de alta qualida-

de menos acessível às pessoas comuns",

prevê.

O historiador não vê problema com
a "blogosfera" (mundo dos blogs, das re-

des sociais na Internet) se a pessoa ler o

jornal antes. "Se você está familiarizado

com notícias, se entende como a tec-

nologia funciona, a blogosfera pode ser

útil", considera. O problema, segundo
Keen, é ela se tornar fonte substituta de

notícias, especialmente para os jovens.

"Eles acreditam em tudo. o que lêem,

então me preocupo que a blogosfera

se torne forte numa sociedade em que
as crianças não fazem a menor idéia de

como ler 'através' das notícias. Elas estão

perdendo sua capacidade crítica", frisa.

Segundo Suely, ainda há um caminho
enorme a percorrer para desenvolver

uma capacidade crítica compatível com
o que seria necessário ou desejável nesse

tipo de comunicação. "Ainda assumimos

uma postura muito ingênua, tanto dian-

te da mídia institucionalizada quanto das
nossas redes sociais", avalia. "As redes

informacionais são revolucionárias, mas

não necessariamente utópicas. Elas não

vão resolver todos os problemas, mas

melhoram algumas situações, democra-

tizam muito as possibilidades de fala",

julga Amadeu.

Na opinião de Suely, embora a "fe-
bre" de redes sociais tenda a esmorecer

- até por saturação -, essas ferramentas

vieram para ficar. "Claro que os siste-

mas de rede social podem mudar, como
mudaram e continuam mudando os te-

lefones e a TV, bem como todas as ferra-

mentas de comunicação e as mídias. Mas

a base da idéia, que é facilitar e expandir

a interação entre pessoas, tem tudo para

continuar sendo um sucesso", conclui.

Não é possível prever se os sites

de redes sociais vão existir por muito
mais tempo ou se vão acabar. Segundo a

professora Raquel Recuero, entretanto,

qualquer que seja a plataforma tecnoló-

gica, a hibridização com o social, com as

relações humanas, essa sim deve perma-
necer e se emaranhar cada vez mais na

vida contemporânea. •

Text Box
Fonte: Mídiacomdemocracia, Brasília, DF, n. 10, p. 12-14, dez. 2009.




