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Ao longo dos últimos meses, tenho trabalhado numa estratégia de lançamento do 
documentário 2012 – tempos de mudança com  o diretor João Amorim, o produtor  Giancarlo 
Canavesio e a equipe da Mangusta Films. Isso tem sido um grande processo de aprendizado, 
algo que ainda está em andamento. A transformação das mídias que começou com a Web 2.0 
há alguns anos  tem continuado e acelerado. Em decorrência disso, as estratégias mais antigas 
de distribuiçao e marketing de filmes independentes não mais funcionam. O modelo no qual 
um novo filme independente estreia  em um festival como Sundance ou Toronto, encontra a 
partir daí uma empresa de distribuição que pega o filme das mãos do diretor e o leva ao 
sucesso com grandes retornos financeiros tornou-se uma fantasia. Hoje em dia, pouquíssimos 
filmes fazem acordos como esse, e mesmo quando o fazem,  raramente conseguem pagar os 
investidores, remunerar os criadores ou causar grande impacto no mainstream.   

No novo modelo que ainda está emergindo, a energia criativa dos criadores e produtores não 
termina com a finalização do filme. Continua a ser requisitada ao longo de todo o ciclo de vida  
do projeto. A distribuição e o marketing do filme tornam-se uma extensão direta do processo 
de produzi-lo e a criatividade se estende a todo aspecto de promoção, divulgação, embalagem, 
distribuição e apresentação do filme. Isso significa que o artista não pode se colocar numa 
posição ingênua com relação ao negócio e ainda esperar sobreviver.  

Enquanto os artistas têm a necessidade de se tornarem perspicazes com relação ao mundo dos 
negócios, por outro lado, as pessoas ligadas ao mundo dos negócios têm que se tornar mais 
“artistas”, administrando todos os tipos de possibilidades radicais que não existiam há alguns 
anos. No mundo do cinema e em outras áreas culturais, negócios se tornam cada vez mais 
como arte e a arte, por sua vez,  está cada vez mais inseparável dos negócios. Aqueles que 
insistem numa abordagem mais purista da arte podem achar que isso é algo ruim; apesar de 
isso ser um pouco cansativo para uma pessoa criativa que gosta de se enfurnar em seu estúdio, 
gosto desses novos desenvolvimentos e acredito que eles são tanto promissores, quanto 
animadores.  

Estamos vivendo um tipo de Renascença – uma corrida do ouro criativa do ponto de vista do 
empreendedorismo. Hoje em dia, ao menos metade dos músicos e diretores que encontro 
parecem estar desenvolvendo algum tipo de estratégia tecnológica,  novos softwares e 
mecanismos para criarem renda e fazerem com que seus projetos se destaquem no que parece 
ser uma maré de infinitas opções.  A situação como um todo é atordoante em sua 
complexidade, mas é também fascintante. Enquanto os modelos antigos colapsam, as mídias 
são obrigadas a tornarem-se incrivelmente mais líquidas, como mercúrio que se espalha por 
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toda parte e pode coagular-se em qualquer forma, ao menos por alguns momentos, antes de 
escorrer novamente.  

O modelo de se ter como finalidade última fazer um filme discreto de 90 minutos também está 
terminando. Enquanto a apresentação em salas de cinema é um resultado feliz, muitos filmes, 
principalmente documentários, podem em pouco tempo se tornar projetos amorfos, nos quais 
os os extras, os clipes no Youtube, video blogs, informações no Twitter, páginas no Facebook, 
etc. e qualquer outra coisa que venha substituir essas coisas evanescentes são integradas como 
elementos da visão criativa do todo. No novo modelo de auto-distribuição independente, filmes 
são concebidos quase como campanhas políticas que têm a necessidade de mobilizar o apoio e 
a atenção do público preferencialmente, até mesmo antes de terminarem a produção.  

No caso da música, Peter Gabriel foi um dos primeiros a identificar que uma provável e 
“descolada” alteração de ênfase estaria, inicialmente, na mudança de foco no produto (album 
ou single) perfeitamente acabado, para o foco no processo, no desenvolvimento contínuo de 
um grupo ou artista. Ele previu um modelo onde o público pagaria para assinar e seguir o 
progresso de um artisa rumo ao produto final, mostrando que um produto completado era 
frequentemente apenas uma versão de muitas interessantes improvisações. Gabriel previu que 
as mudanças nas mídias dariam, em última instância, mais controle e poder aos artistas, e 
apesar de estarmos ainda numa fase de transição onde isso se torna obscuro, acredito que ele 
está certo. No que isso resultará exatamente ainda não sabemos, mas é totalmente evidente 
que não somente a informação, mas a arte, deseja ser livre.  

Vemos uma nova paisagem na qual o inovador criativo pode atingir diretamente um grande 
público sem a necessidade de um intermediário corporativo, como em fenômenos como o 
Youtube, nos qual um desconhecido coloca uma série de esquetes cômicas ou vídeos sobre a 
teoria da conspiração e, de repente, atrai uma audiência de dezenas de milhões de pessoas ou 
mais.  Não somente vídeos, mas novas formas de mídias sociais e tecnologias interativas podem 
“explodir” rapitamente. Um exemplo recente é Chat Roulette, criada por um adolescente russo, 
atraindo mais de 30 milhões de usuários por mês. Enquanto a maior parte daquilo que adquire 
um comportamento viral como esse pode ser considerado “lixo”, essa abertura cultural 
também permitiu que fenômenos como o Movimento Zeitgeist desenvolva esforços para 
transformar algo de alcance cultural em uma nova forma de força social e política, sustentando 
a visão de uma “economia baseada em recursos” desenvolvida pelo Projeto Venus.   

A internet atualmente é um campo de batalha em diferentes níveis. É o marco zero na guerra 
da consciência global,  entre as forças entrincheiradas que querem controlar a consciência e a 
percepção  para manter o poder e suas fatias de mercado, e outras partes que representam 
uma gama de perspectivas “de fora”, desde a direita extrema aos anarquistas, dos 
espiritualmente iluminados aos cegamente engajados. O dinheiro está cada vez mais virtual, 
“vaporoso” e abstrato. A atenção é que tem se tornado a nova moeda, e as empresas aptas a 
focar a atenção das massas tomam a dianteira em um novo campo intangível, redefinindo as 
fronteiras da identidade (o que é privado e do que é público hoje em dia? O que é expressão 



pessoal e o que é promoção?), transfigurando  a cultura e a sociedade no cerne e colhendo 
recompensas extraordinárias ao longo do processo.     

Inspirados pelas lutas do periodo revolucionário, os fundadores dos Estados Unidos fizeram 
com que  a “liberdade de impresa” e a liberdade de expressão se transformassem em princípios 
chave da então emergente república americana. A dominância corporativa – e os acordos entre 
as forças armadas e os conglomerados da mídia – erodiram essas liberdades de formas tanto 
sutis, quanto escancaradas. Atualmente, a neutralidade na internet é uma questão que precisa 
de suporte ativo de cidadãos engajados,  já que o prospecto plausível é que os telecoms terão 
mais poder para determinar qual o conteúdo que estará disponível. Essa perspectiva é 
realmente terrível. A noção de proteção aos “bens globais comuns” pode se tornar um grito de 
alerta para toda a sociedade civil.   

 

 

 

Apesar de grande parte dos principais jogadores evitar reconhecer esse fato, a forma pela qual 
a atenção é moldada é um ato inerentemente político. Enquanto uso o Facebook o tempo todo 
(para citar um exemplo óbvio),  porque é onde as pessoas atualmente estão (400 milhões), 
acho que é uma ferramenta extraordinariamente frustrante. Originalmente criado para o 
tempo curto de atenção caracerístico dos universitários, o Facebook mantém a atmosfera meio 
irresponsável e sem efeito da TV. Encoraja uma atitude passivelmente irônica, pelo benefício da 
“auto-vaidade” que espera que toda atenção seja apontada em sua direção, como um bebê que 
sabe que sua mãe vai assim se aproximar a todo instante. A arquitetura do Facebook não 
permite um discurso mais alongado, crítico ou colaborativo. Eventualmente, acredito que será 
substituído por uma rede que encoraje o  pensamento crítico e analítico, que é 
cuidadosamente feito para dar suporte ao aumento crescente de uma inteligência coletiva e, 
consequentemente, da evolução da sociedade civil.  

Enquanto todo tipo de item de noticia flutua sem direção, o Facebook tem o efeito geral de 
restringir a comunicação a trocas curtas e superficiais.  É  um meio feito para uma cultura de 
auto-obsessão e distração, onde não há explicação para as ideias que desaparecem no éter 
como balões de pensamento de histórias em quadrinhos. O pior, é que o Facebook toma o 
controle sobre a informação dos usuários, agindo como amplo panóptico. Ao mesmo tempo, o 
espalhamento surpreendente do Facebook  revela o poder incrível inerente a esse ainda novo, 
simultaneamente bobo e profundo meio de comunicação.    

A “ficha que ainda não caiu” na consciência das massas é que uma rede social ou um grupo ou 
uma ecologia delas pode ser desenhada para causar uma evolução consciente da sociedade, 
uma rápida reorganização das atividades produtivas humanas. Na próxima década, mudanças 
ambientais cada vez mais intensas e a diminuição dos recursos naturais transformarão 



radicalmente a civilização humana. Muitos países podem retroceder ao despotismo enquanto 
multidões com medo lutarão para assegurar seus confortos e privilégios contra massas cada vez 
maiores e desprovidas. Degeneraremos rumo ao barbarismo ou evoluiremos em direação a um 
estado radicalmente desconhecido pós-capitalista, pós-socialista, onde compartilhar, colaborar 
e a empatia se tornam a norma.  

Temos uma oportunidade viável de fazer uma transição não violenta de uma organização social 
hierárquica para uma forma de organização “holárquica”, de uma ordem social controlada 
verticalmente por uma elite manipuladora para distribuição de poder e recursos orquestrada 
horizontalmente rumo a uma nova cultura planetária. Essa mudança vai demandar não 
somente um novo conjunto  de práticas culturais e sociais, como também vai exigir contar, 
recontar e eventualmente rescrever uma nova  história. Ao longo desse processo, nossos 
conceitos fundamentais do que é “bom” e do que é “bonito”, nosso entendimento básico do 
que é liberdade humana e o valor da vida serão desconstruídos e refeitos.  

  

 

 

Podemos considerar o sistema global finaceiro, que mora no mesmo espaço virtual e intangível 
que outras mídias digitais, como um tipo específico de rede social, um abrigo imaterial de 
conectividade, que usa uma métrica abstrata para contabilizar trocas de bens e quantificar 
outras formas de energia humana. Os problemas inerentes a esse sistema (totalmente 
controlados pelos juros de bancos privados  que colocam moeda em circulação como dívida, 
criando uma escassez artificial e incentivando competição feroz que leva automaticamente à 
trágica negligência e ao mau uso dos recursos) estão cada vez mais evidentes. Como os 
financistas criam e controlam os mercados globais e bancos centrais, o trabalho de um 
banqueiro, trader ou especulador de moedas é valorizado ao extremo, muito mais do que de 
um professor, carpinteiro, etc. Trata-se de um tipo de trabalho que não contribui em nada para 
a economia real, para a liberdade humana, ou para o conhecimento e envolve movimentos 
especulatórios de capital não existente. Quase todas as formas de trabalho honesto e 
significativo são desvalorizadas por esse sistema.  

 

Sustentando essa decepção está  um complexo inteiro da mídia de massa que desenvolveu uma 
forma de adminsitrar a percepção cultural e fazer com que as pessoas acreditem que a situação 
atual é natural e boa, fazendo com que as massas não desenvolvam ferramentas analíticas para 
questionar o sistema vigente e trabalhem para criar uma alternativa. Pensadores como Marx e 
Marcuse notaram que há uma diferença entre consciência falsa e verdadeira, mesmo que os 
indivíduos percebam isso ou não. Recentemente conversei com um segurança que trabalha na 
portaria de um prédio de escritórios que tem um estúdio de ioga bastante conhecido. Notei o 



segurança diversas vezes, enquanto ele se sentava ereto, sem se mexer, sem algo para ler ou 
qualquer material que fizesse seu tempo passar. Perguntei a ele no que ele ficava pensando o 
dia todo. “Penso em todas as coisas que vou fazer quando ficar rico”, ele respondeu.  

A resposta dele me surpreendeu. Esqueço que tantas pessoas em nossa sociedade ainda 
acreditam, com uma fé relativamente ingênua, no mito de Horatio Alger e ainda extenderam a 
ideia: as pessoas não mais imaginam que vão enriquecer pelo trabalho duro e por suas 
estratégias inteligentes e por suas habilidades. Elas acreditam que a riqueza é seu direito 
natural, e esperam que aconteça de uma forma tão inevitável e certeira como sol nascendo 
todas as manhãs.  

Esse é um dos motivos pelos quais a situação atual é extremamente ameaçante e perigosa: por 
meio de uma doutrinação rigorosa encabeçada pela mídia, construiu-se uma expectaviva falsa 
na população, a qual pode ser revoltar quando finalmente descobrir que essas expectativas 
nunca serão atingidas. Na realidade, muito pelo contrário, o pouco que essas pessoas têm está 
sendo inexoravelmente retirado delas. As manifestações recentes na Grécia e na França e os 
protestos estudantis voláteis na Califórnia revelam o potencial da inquietação civil em uma 
escala que irá, acho eu, culminar no que vimos nos anos 60.  

A proposta de que somente uma forma de economia e  um tipo de dinheiro são inevitáveis  e 
inatos à nossa natureza humana, é uma história que nossa cultura nos conta e repete 
constantemente e reitera para amarrar nossa crença. Em muitas arenas, uma feroz batalha se 
dá para controlar essa história. Uma guerra se trava para determinar que tipo de conversa 
cultural é encorajada e quais as ideias que são sistematicamente suprimidas, ridicularizadas e 
rejeitadas. A maior parte das pessoas participa de forma não intencional e até mesmo 
desconhecida – sou tentado a dizer que são vítimas – nessa batalha.   

Como essa batalha pelo controle das histórias que nossa cultura conta de si mesma (os mitos e 
crenças que dão forma e estrutura à realidade consentida)  é tão crucial e intensa neste 
momento,  os novos mecanismos de distribuição, marketing e promoção de novas artes, a 
disseminação de informação desafiadora e de conteúdo radical são muito importantes, não 
somente porque definem a cultura onde vivemos, mas também para nossa sobrevivência como 
espécie num futuro próximo. É improvável que nosso ambiente continue a suportar nossas 
agressões tecnologicamente primitivas e nossa negligência com relação aos sistemas básicos 
que sustentam a vida.  

Parte do novo mito que nossa cultura precisa contar sobre si mesma, como muitos pensadores 
já propuseram, é a história de como fomos enganados ao acreditar que somos separados da 
terra (ao invés de sermos) parte dela que como isso gerou desequilíbrio e descontentamento. 
Outro elemento mais controverso de nosso mito emergente, acredito eu, é entendermos que 
os aspectos psíquicos e físicos de nosso ser não estão separados um do outro, mas sim 
inseparáveis e profundamente imbricados um no outro.  



Comecei este texto falando sobre a distribuição de mídias, sobre como a mobilidade 
extraordinária de um conteúdo criativo apresenta hoje desafios que também são 
oportunidades incríveis para novas ideias se espalharem rapidamente. Existe potencial para 
uma alternativa real, para que  um paradigma substancialmente diferente emerja rapidamente, 
enquanto mitos antigos e e uma estrutura de crença a eles associada se tornam 
crescentemente inviáveis. Temos agora a oportunidade de mudar a história subjacente  e o 
sistema operacional que rege a sociedade global, que determina suas prioridades e práticas. 
Acredito que há uma pequena brecha através da qual podemos efetivar essa mudança, por 
diversas razões. Principalmente, porque estamos nos aproximando de um possível início de 
caos civilizacional, o que levará a formas de controle autoritários e ao colapso ecológico ou a 
uma reinvenção de nosso mundo. Também porque as forças controladoras procuram aprisionar 
o potencial libertador da internet criando formas estáticas. Isso é que me parece que faz o 
“Facebook Connect”, entre outras maneiras pelas quais a internet está sendo homogeneizada.   

Milton Friedman, defensor do “Mercado livre” observou que quando há uma grande crise, as 
ideias que são colocadas em prática são aquelas que estão “meio jogadas aqui e ali”. Quando a 
União Soviética se dissolveu, economistas neoliberais correram em direção ao vácuo formado e  
e conseguiram instituir um capitalismo “gangsta” com recursos públicos vendidos àqueles que 
apostavam ou subornavam valores altos. Se em breve veremos o colapso de nosso sistema 
financeiro baseado na dívida, faria sentido planejar com antecedência. Podemos desenvolver 
uma nova base, talvez até mesmo um protótipo funcionando plenamente, demonstrando como 
a sociedade pode ser reorganizada dentro dos limites da biosfera, enquanto sustenta o 
florescimento de nossas dádivas individuais e coletivas? 

 

Se podemos criar arte e mídias interessantíssimas para expressar essa visão diferente, agora 
temos desenvolvido e continuamos a desenvolver os mecanismos de distribuição para fazer 
uma abordagem transformadora e sistêmica para reinventar a sociedade de forma a chegar ao 
nível global de conhecimento e atenção.  


