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O ‘Além da Imaginação’
do novo século digital
á meio século, quando a televisão era novidade, o formato seriado foi um dos
primeirosaproporumalinguagem típica da nova mídia, diferente de programas de auditório e de notícias que imitavam fórmulas
consagradas no rádio. A nova mídia já
havia se consolidado em lares norteamericanos e logo invadiria as salas de
estar pelo mundo. A caixa luminosa e
falanteaos poucos descobriu asmaravilhas da fita gravada, transmitindo pequenos filmes semanalmente para um
público que ainda se acostumava ao novo aparelho e à sua linguagem.
O seriado imitava a fórmula narrativa
das peças de teatro que já havia sido absorvida pelo cinema e, nos anos 1950,
foi adaptada para a televisão. A princi-
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pal diferença era o fato de que a TV,
muito mais do que o cinema e o teatro,
falava com milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então era preciso diluir a
produção para que as histórias fossem
simples – e atingir cada vez mais gente.
Mas, há 50 anos, um contador de histórias começou a mexer neste formato.
Depois da consolidação do seriado, ele
passou a ser submetido a novas possibilidades – e um dos primeiros a puxar a
mudança foi o escritor e roteirista Rod
Serling. Cansado das restrições que sofria devido aos patrocinadores, resolveu partir para a ficção científica. E assim criou The Twilight Zone (A Zona do
Crepúsculo, como bradava seu título
original em inglês), conhecido no Brasil
como Além da Imaginação.
O seriado aproveitava a novidade que

era a TV para propor novos dilemas e
situações pitorescas ao cogitar mudanças absurdas ou surreais em cada novo
episódio. Histórias com meia hora de
duração (chegaram a ter uma hora, mas
só na quarta temporada) retratavam
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Série pode ser melhor
produção de TV no ano
perfeitamente o clima da época.
O início dos anos 60 estava ensanduichado entre a década de 50 – que viu a
ascensão da classe média norte-americana ao mesmo tempo em que se vivia a
paranoia anticomunista, traduzida em
histórias de horror e ficção científica – e

o nascer do novo decênio, que, ainda
sob a sombra da Guerra Fria, assistiu a
mudanças nos direitos civis e no tratamento à mulher, além da popularização
desubstânciasdeexpansãodaconsciência e de celebridades em escala global.
Vivemos hoje uma época parecida
com o início dos anos 60. A novidade
não é mais a TV, mas a internet. Passamos já da fase de deslumbramento com
o fato de estarmos em contato com o
mundo inteiro instantaneamente.
Mas... cadê o nosso Além da Imaginação?
Está na TV – mas ainda não passou na
TV brasileira, nem tem previsão, como
confirmeicom aassessoria de imprensa
do canal inglês BBC por aqui. Black Mirror, criado por Charlie Brooker, já comentado neste espaço, teve sua segunda temporada exibida mês passado. São
só três curtos episódios, mas que pegam na veia – e no estômago – quando
usam, como Além da Imaginação, nossa
relação com novas tecnologias e mídias
como metáfora para nos atentar para
problemas que nos afligem em escala
aparentemente menor.
Não vou contar as histórias nem as
surpresas (e são muitas) dos episódios
Be Right Back, White Bear e The Waldo

Momento, mas insisto que merecem
atenção,pois talvez sejam amelhorprodução na TV em 2013 até agora.
O ano começou há dois meses, mas
vai ser difícil alguém tirar este trunfo do
seriado de Brooker. Ele aborda temas
como política, violência, alienação,
amor,marketing,justiça,inteligênciaartificial, relações familiares, vingança,
morte, reality show, mercantilização da
experiência humana, parques temáticose televisão. Tudo filtradopor TVs de
plasmaenormes,telefonesportáteis,redes sociais, transmissões ao vivo, vida
digitaleavatares. Talvezsónão sejaperfeito porque não foi criado para a própria nova mídia, como o Além da Imaginação era em seu tempo.
Mas, por outro lado, como assistir a
um programa de TV inglês que só foi
exibido oficialmente em seu país?
Quem sabe, sabe.
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eram explicados os riscos e os benefíciospotenciaisde um novoprodutotecnológico chamado “nanopartícula de
prata”. De acordo com o artigo no blog,
estes elementos minúsculos de prata,
mais finos do que 100 bilionésimos de
um metro em qualquer dimensão, têm
váriosbenefíciospotenciais (comopropriedades antibacterianas) e riscos (como contaminação da água).
Em seguida, os participantes eram
instruídosaleroscomentários,supostamente publicados no blog fictício por
outros leitores, para depois responder
às perguntas sobre o conteúdo do próprio artigo.
Metade dos participantes foi exposta
aos comentários de leitores mais civilizados e a outra metade, às opiniões
maisgrosseiras – emambosos grupos, o
conteúdo, a extensão e a intensidade
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Comentários grosseiros
em blogs e sites de notícias
distorcem a compreensão
de leitores sobre o
conteúdo informado
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o início, os deuses da tecnologia criaram a internet
e viram que era algo bom.
Finalmente havia um espaço público com potencial ilimitadoparaum debateracionaleuma troca de ideias, uma espécie de ponte
paraampliar oshorizontesligando as
muitas barreiras geográficas, sociais,
culturais, ideológicas e econômicas
que nos separam na vida, uma maneira de fazer as coisas livremente.
Mas então alguém inventou a seção de “comentários do leitor” e o
paraíso foi perdido.
A internet, deve ser dito, ainda é
um lugar maravilhoso para o debate
público. Mas quando se trata de ler e
compreender artigos online – como
este, por exemplo – este meio pode
ter um efeito surpreendente poderoso sobre a mensagem. Uma pesquisa
feita por nós mostrou que comentários de alguns leitores podem distorcer, e muito, o que outros leitores
acham daquilo que foi inicialmente
informado nos artigos e notícias.
Mas, neste caso, não é o conteúdo
dos comentários que importa. É o
tom deles.
No nosso estudo publicado online
no mês passado na revista acadêmica
The Journal of Computer – Mediated
Communication, nós dois e mais três
colegas relatamos um experimento
para medir o que pode ser chamado
de “efeito grosseria”.
Selecionamos 1.183 participantes e
pedimos para lerem cuidadosamente um post de um blog fictício em que

dos comentários eram equivalentes,
embora variassem entre os que apoiavamanovatecnologia eosmaiscautelosos em relação aos riscos.
Aúnicadiferençaera queoscomentários grosseiros continham palavrões ou
insultos pessoais como “Se você não vê
benefícios no uso da nanotecnologia
neste tipo de produto, você é um imbecil” ou “Você é estúpido se não pensa
nos riscos para os peixes, plantas e outrosanimais por causada águacontaminada com prata”.
Os resultados do experimento foram
surpreendenteseperturbadores.Oscomentáriosmaisgrosseirosnãosópolarizaram os leitores que participaram da
pesquisa, mas com frequência mudaram a interpretação deles sobre o próprio conteúdo do artigo.
No grupo exposto às reações mais

contidas, tanto os participantes que
apoiaram a nova tecnologia quanto os
queadesaprovaramaolerotextomantiveram sua opinião depois de ler os comentários. Já os outros participantes,
que leram as manifestações grosseiras,
ficaram depois com uma compreensão
maispolarizada sobreosriscosda nanopartícula fictícia.
O simples fato de haver um ataque
pessoal no comentário de um leitor foi
suficiente para fazer os participantes
pensaremqueasdesvantagensdatecnologia fossem maiores do que eles haviam imaginado antes ao ler o texto.
Emborasejadifícilquantificarosefeitos distorcivos dessa grosseria online,
ela ocorre de maneira substancial e particularmente – talvez ironicamente – na
área do jornalismo científico.
Cerca de 60% dos norte-americanos
que buscam se informar sobre assuntos
científicos afirmam que a sua fonte primária de informação é a internet – ela
aparece no topo sobre qualquer outra
fonte de notícias.
Novas regras. A situação em que vivemos, de uma mídia online emergente,
criou um novo fórum público sem as
tradicionaisnormassociaiseoautocontrole que normalmente influenciam
nossas trocas de ideias cara a cara com
uma pessoa – e este meio determina cada vez mais aquilo que sabemos e o que
achamos que conhecemos.
Claro que uma estratégia possível paradiminuir oefeitoda grosseria éfechar
completamente o espaço de comentários, como algumas empresas de comu-

nicação e blogueiros fazem. Por
exemplo,o postnoblogdePaul Krugman, no New York Times, publicado
no dia que marcou os dez anos dos
atentados de 11 de setembro de 2001,
terminou simplesmente com: “não
vou permitir comentários neste
post, por razões óbvias”.
Outras organizações de mídia adotaramregras parafavoreceracivilidade entre os leitores de seus sites ou
para receber comentários de usuários mais moderados.
Mas, como dizem, é só para enxugar gelo. A interação do leitor é parte
do que faz a internet ser a internet,
como também o Facebook, Twitter e
qualquer outra plataforma de mídia
social. Este fenômeno só vai ganhar
mais impulso à medida que avançamos para um mundo de celulares e
TVs inteligentes em que qualquer tipo de conteúdo se incorpora imediatamente ao fluxo constante de comentários e aos contextos sociais.
É possível que as normas sociais
neste admirável domínio novo mudem mais uma vez – e que os usuários
passem a rejeitar ataques mesquinhos de alguém que assina com um
pseudônimo e, em vez disso, cultivem o debate civilizado.
Até então, tenham cuidado com o
efeito grosseria. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO
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