
• DOWNLOAD EM ALTA
O número de pessoas que fazem
downloads legais (ou seja, pa-
gos) em sites como o popular
iTunes só faz crescer. Por causa
disso, os ingleses passaram a in-
cluir as músicas vendidas online
na contagem final das vendas de
singles. A dupla Gnarls Barkley
foi a primeira beneficiada pela
novidade. No final de março, o
grupo formado por um rapper e
um DJ lançou a música "Crazy"
só pela internet. Poucos dias de-
pois, a faixa chegou ao topo da
parada britânica de singles.

• SERPENTES CULT
Previsto para estrear nos EUA em
agosto, "Serpentes a bordo" estava
destinado a ser um fiasco. Afinal,
quem iria querer ver Samuel L. Jack-
son lutando com cobras em um avião?
Para a surpresa de Hollywood, o filme
caiu nas graças dos internautas ciné-
filos, que criaram camisetas e fotos
fakes que acabaram inspirando o car-
taz oficial do filme. "A história é tão
ruim que o resultado deve ser hilário",
argumentam os fãs. Feliz com o status
cult que o filme ganhou, o estúdio de
"Serpentes" decidiu incluir mais mor-
tes e sexo na trama para deixar os in-
ternautas ainda mais ansiosos.

• VOCÊEABRITNEY
Não é difícil entender por que o site
You Tube <www.youtube.com> é o
novo queridinho dos internautas.
Criado ano passado por dois amigos
americanos, ele reúne vídeos de to-
dos os tipos, de clipes que custaram
milhões a filminhos caseiros. Ou se-
ja, lá você e a Britney Spears têm a
mesma importância. Qualquer pes-
soa pode disponibilizar vídeos no si-
te, no qual 35 mil pessoas se inscre-
vem todo dia. Só são proibidas cenas
pornográficas ou violentas. Agora,
você não precisa mais ligar a TV para
ver o último gol de Ronaldinho ou o
clipe de sua banda preferida.

Uma revo
nada virtu

A popularização da internet vem levantando uma série
de questões. O CD vai acabar? E os jornais impressos?/
O teatro tem futuro num mundo dominado pela tec-

nologia? Ainda não se sabe. Uma coisa, no entanto, é certa: a
internet está transformando a indústria cultural. Para o bem ou

• GRAVADORA? PARA
QUÊ? Até recentemente, con-
seguir um contrato com uma
grande gravadora era o sonho da
maioria das bandas. Graças a
grupos como Arctic Monkeys,
Clap Your Hands Say Yeah,
Mombojó e Bonde do Role (cuja
página no My Space está repro-
duzida ao lado), que viraram fe-
bre depois que suas músicas
passaram a circular pela rede,
essa mentalidade está mudan-
do. Por causa deles, muita gente
passou a acreditar que a internet
vale mais que mil departamen-
tos de marketing.
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al Bruno Porto

para o mal? A julgar por acontecimentos recentes, para o bem.
As bandas estão descobrindo que podem fazer sucesso sem
assinar contrato com uma grande gravadora. Os ingleses do
Arctic Monkeys sabem disso melhor que ninguém. Seu primei-
ro CD, o irresistível "Whatever people say I am, that's what I am

not", que acaba de sair aqui, tor-
nou-se o disco debutante mais
vendido da história do Reino
Unido graças à fama conquista-
da na internet. O download de
música é tão intenso que este
mês passou a contar nas paradas
dos singles mais vendidos na In-
glaterra.

As mudanças não são só no
mundo da música. Filmes fazem
sucesso antes mesmo de estrear
graças a internautas cinéfilos,
blogs revelam escritores, sites
colocam na rede vídeos caseiros
que podem ser assistidos por mi-
lhões de pessoas... Como se vê,
essa revolução não tem nada de
virtual.

• BRADDOCK, A VOLTA
A internet é capaz de ressuscitar
os mortos, ídolo dos fãs de fil-
mes de ação nos anos 80, Chu-
ck Norris caiu no ostracismo na
década seguinte. Recentemen-
te, o astro de "Braddock III: O
resgate" voltou a ser assunto nos
jornais e revistas do mundo to-
do. O motivo é uma lista hilária
intitulada "Cem fatos sobre Chu-
ck Norris" que virou mania na
internet. "Uma vez Chuck Norris
partiu Bruce Lee em dois, dando
origem a Jet Li e Jackie Chan" é
um dos itens da lista, que já vi-
rou especial de TV nos EUA.



'A rua é a
internet'



O GLOBO: Bandas que ven-
dem milhares de CDs graças ã
internet, filmes que viram obje-
to de culto por causa de sites,
blogs que revelam talentos lite-
rários... É uma revolução ou al-
go passageiro?
HERMANO VIANNA: É uma
grande mudança. Talvez não
cause o desaparecimento brus-
co do modelo anterior, que está
tentando se adaptar à nova si-
tuação, muitas vezes combaten-
do as novidades com proces-
sos. Mas gerou outro campo de
possibilidades para novos artis-
tas produzirem e distribuírem
seus trabalhos. Distribuição que
hoje pode ter rápido alcance
global, sem passar pelos meios
de comunicação de massa an-
tigos. A indústria cultural tradi-
cional só consegue manter nos
seus quadros um número redu-
zido de criadores se compara-
do à quantidade cada vez
maior de gente fazendo arte.
Veja a indústria fonográfica no
Brasil: as grandes gravadoras
têm quantos artistas contrata-
dos? Cento e poucos. Quanta
gente faz música no Brasil? Mi-
lhares. Como os sem-gravadora
serão escutados? Agora é muito
mais fácil botar o bloco na rua.
E a rua é a internet.

Essas mudanças são fruto de
avanços tecnológicos, da deca-
dência da indústria cultural ou
de ambos?
HERMANO: As causas são
muitas, mas os avanços tecno-
lógicos foram fundamentais.
Principalmente para as mudan-
ças relacionadas à produção e
à divulgação. Para a produção
porque hoje todo computador
pode se transformar num estú-
dio de gravação de sons e edi-
ção de vídeo. E para a divulga-
ção porque todo micro conec-
tado à internet pode exibir ví-
deos para o mundo. A indústria
cultural passou a ter dificulda-
de para filtrar a quantidade ca-
da vez maior de produção ar-
tística, e seu modo de produ-
ção não parece ter agilidade
para acompanhar a cada vez
mais veloz mudança de gostos

HERMANO VIANNA, antropólogo

A s mudanças recentes causadas pela popularização da in-
ternet deixaram a indústria cultural desorientada. Quem
afirma é o antropólogo Hermano Vianna, um dos criado-

res do Overmundo <www.overmundo.com.br> — site recém-inaugura-
do que divulga a produção artística de regiões do país ignoradas pelo
eixo Rio-São Paulo — e do programa de TV "Central da periferia", da
Rede Globo. Ele confirma que um dos setores mais afetados foi o fo-
nográfico: "A indústria do disco quase acabou", diz.

e o aparecimento de tendên-
cias. O caso dos mercados de
tecnobrega e funk carioca é
exemplar dependem cada vez
menos do lançamento de CDs,
pois os artistas colocam sema-
nalmente sucessos nos bailes.

Os governos federal, estadual
e municipal têm prestado aten-
ção nessa mudança?
HERMANO: É uma situação
muito nova para todos. O gover-
no federal brasileiro é um dos
mais avançados nos debates so-
bre software livre ou novos pen-
samentos acerca do direito au-
toral. São Paulo tem uma rede
bacana de telecentros, toman-
do computadores e internet
acessíveis nas periferias. É uma
questão chave para o desenvol-
vimento de todo país: democra-
tizar o acesso às ferramentas di-
gitais. O povo brasileiro dá si-
nais claros de que tem talento
para a produção cultural cola-
borativa na internet. O sucesso
do Orkut é prova disso.

Que indústria está mais deso-
rientada em relação a essas
mudanças todas, a fonográfica
ou a do cinema?
HERMANO: Toda a indústria
de produção de conteúdo. A in-
dústria de livros também não
sabe qual será seu futuro. As no-
vidades surgem todo dia. Há
três anos, ninguém poderia pre-
ver o sucesso dos iPods. Hoje
parece que o mundo sempre
teve iPods e celulares que tiram
e enviam fotos.

Você acredita que os CDs estão
com os dias contados?
HERMANO: O CD já é passa-
do. Talvez ninguém no futuro
precise downloadar nada. As
músicas e filmes e textos vão
estar facilmente disponíveis
via sistemas de transmissão
sem fio em qualquer lugar. E
talvez ninguém se interesse
mais por música como co-
nhecemos hoje, e sim por jo-
gos sonoros, onde todos par-
ticiparão de remixagens eter-
nas do que até hoje já foi pro-
duzido. Sonho? Veremos.

A maioria dos músicos brasi-
leiros não assume publica-
mente uma postura em rela-
ção a temas como copyright,
samples etc. Por quê?
HERMANO: Muitos nem sa-
bem o que está acontecen-
do... Mas muitos já sabem: co-
mo o próprio ministro da Cul-

tura Gilberto Gil. Ele é um dos
principais defensores do
Creative Commons (movi-
mento que oferece alternativas
ao modelo atual de direitos
autorais) no mundo. Tanto
que a reunião anual do Crea-
tive Commons vai ser realiza-
da no Rio em junho.

Que lições bandas como
Mombojó e Arctic Monkeys
têm a oferecer?
HERMANO: A principal: ofe-
recer músicas de graça na in-
ternet não tira dinheiro de
ninguém. Pode acontecer o
contrário: o dinheiro aparece
justamente porque as músi-
cas estavam ali de graça.

Você acha que qualquer pes-
soa pode aprender a explorar
tudo oferecido pela internet ou
concorda com quem diz que a
rede pertence aos jovens?
HERMANO: Qualquer pessoa
pode se dar bem com a inter-
net. É claro que os mais jovens
conseguem se familiarizar mais
rapidamente. Algumas crianças
já têm dificuldade de imaginar
um mundo sem o MSN. O que
elas vão fazer com esse acesso
rápido a tanta informação? Nin-
guém sabe. São crianças com
uma capacidade de atenção
para muita coisa ao mesmo
tempo e com uma mentalidade
copiar-e-colar de tudo. É ruim
ou bom? São novas vantagens e
novos problemas. São seres di-
ferentes, que podem pensar de
maneira diferente.

Com a internet, surgiram vá-
rias profecias. O fim do jor-
nal impresso, a queda do
custo dos micros...Que pro-
fecia você acha que se con-
cretizou?
HERMANO: Jornais e livros
não acabaram. Ainda? Mas a
indústria do disco quase
acabou.

Como você vê a influência
crescente dos blogs? Nos
EUA, blogs políticos foram
peças importantes na última
eleição.
HERMANO: Os blogs brasilei-
ros já têm grande importân-
cia. São cada vez mais cita-
dos pela grande imprensa.

Existem portais como o Over-
mundo no exterior?
HERMANO: Muitos. Quem
quiser saber das nossas inspi-
rações pode dar uma olhada
na nossa página de créditos
<www.overmundo.com.br/es-
taticas/creditos.phpx A gran-
de diferença, além de algu-
mas ferramentas, é o conteú-
do. O Overmundo existe para
ser um canal de divulga-
ção/disponibilização da di-
versidade das culturas do Bra-
sil. Antes era bem difícil saber
o que estava acontecendo no
rock do Amapá, na literatura
do Mato Grosso, ou na arte de
rua do Rio Grande do Sul. Tu-
do isso estava espalhado pela
internet. Agora está tudo jun-
to no Overmundo: você pode
se informar sobre essas coisas
ou informar todo mundo so-
bre essas coisas.

Como seria o Brasil se todos os
jovens tivessem acesso fácil ao
ciberespaço?
HERMANO: A internet não é
uma solução para os proble--
mas. Ela facilita o acesso às
informações e à comunica-
ção entre todos os seres hu-
manos. Para usar bem essas
facilidades, é preciso boa
educação. A escola tem essa
nova função: ensinar todo
mundo a tirar o melhor pro-
veito da internet.

Text Box
Fonte:O Globo, Rio de Janeiro,  Megazine, 25 abr. 2006, p. 10-13.




