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Prefácio
André Lemos

Nada melhor para escrever um prefácio sobre o livro BLOGS.
COM: estudos sobre blogs e Comunicação, organizado por 
Adriana Ama ral, Raquel Recuero e Sandra Montardo, do que 

pegar como ins piração textos de um... Blog. E, mais ainda, colocá-lo 
em forma de um post em um blog. Propus às autoras publicar este 
prefácio como um post do meu Carnet de Notes, retomando e ampliando 
DOJXPDV� LQIRU�PDo}HV� H� UHÀH[}HV� IHLWDV� DTXL� VREUH� HVVH� WHPD��&RP�
espírito de aber tura, coragem e ousadia, elas toparam. Este prefácio 
é, assim, o que indica a palavra em sua etimologia: prae-fatia (“falado 
antes”), ou prae-factum (“feito antes”), já que está publicado aqui no 
Carnet antes mes mo de o livro estar em formato papel e disponível nas 
livrarias. É um pre fácio que não está, ainda, acoplado à materialidade 
do livro, ser vindo, no entanto, como uma fala anterior que pretende 
explicar o fe nô meno dos blogs e a importância do livro, indicando por 
que os lei to res devem lê-lo. Agradeço, assim, às organizadoras por 
permitir que este prefácio de um livro sobre blogs esteja, antes de tudo, 
em um blog!



8

A experiência

Quando comecei o Carnet de Notes, quase não havia blogs aca-
GrPLFRV�QR�%UDVLO��H�PXLWR�PHQRV�QD�iUHD�GH�&RPXQLFDomR��0XLWRV�
co legas me desestimularam, dizendo que eu não iria atualizá-lo, que 
era uma moda passageira, que ninguém o leria e que logo eu per-
deria o interesse. Erraram feio. Para mim, o blog se tornou algo quoti-
diano, a meio caminho entre um caderno de notas pessoal e um ar-
TXLYR�SUR¿VVLRQDO��&RPHFHL�RV�SULPHLURV�SRVWV em março de 2001 e 
os mantenho quase que diariamente. Penso no blog durante o meu 
dia-a-dia e ele se tornou um espaço para lançar idéias e fornecer infor-
mações, servindo como um observatório sobre minha pesquisa atual 
e como catálogo de meus projetos, livros, artigos e ensaios. Adiciono 
citações do dia no Jaiku, mensagens rápidas no Twitter, fotos do Flickr, 
ví deos do YouTube, informes sobre minha localização em tempo real 
com Loki e Plazes����&RQVLGHUR�HVWH�Carnet de Notes parte da minha 
pro dução acadêmica como pesquisador e professor universitário. De 
fato, ele é um espaço de expressão e de contato com outros, um prazer 
con cretizado e compartilhado em palavras, imagens e informações. 
(OH�p�D�PLQKD�FDVD�QR�FLEHUHVSDoR��XP�WH[WR�DEHUWR��LQGH¿QLGDPHQWH�
in completo, a ser escrito a cada dia.  

 E não estou só. Os blogs são, junto com os games, os chats 
e os softwares sociais, um dos fenômenos mais populares da ciber-
cultura. Eles constituem hoje uma realidade em muitas áreas, criando 
VL�QHUJLDV�H�UHFRQ¿JXUDo}HV�QD�LQG~VWULD�FXOWXUDO��QD�SROtWLFD��QR�HQWUH�
tenimento, nas redes de sociabilidade, nas artes. Os blogs são criados 
SDUD�RV�PDLV�GLYHUVRV�¿QV��UHÀHWLQGR�XP�GHVHMR�UHSULPLGR�SHOD�FXOWXUD�
GH�PDVVD��R�GH�VHU�DWRU�QD�HPLVVmR��QD�SURGXomR�GH�FRQWH~GR�H�QD�
partilha de experiências. E, embora o Carnet não seja um blog sobre 
blogs, grande parte das minhas fontes de informação são blogs e muito 
GD�PLQKD�UHÀH[mR�JLUD�HP�WRUQR�GHOHV��
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A cultura de massa criou o “consumo para todos”. A nova cultura 
“pós-massiva” cria, para o desespero dos intermediários, daqueles que 
detêm o poder de controle e de todos os que usam o corporativismo 
para barrar a criatividade que vem de fora, uma “isegonia”, igualdade 
GH� SDODYUD� SDUD� WRGRV�� 2V� EORJV� UHÀHWHP� D� OLEHUDomR� GR� SyOR� GD�
emis  são característico da cibercultura. Agora, todos podem (com 
mínimos recursos) produzir e circular informação sem pedir autori za-
omR�RX�R�DYDO�D�TXHP�TXHU�TXH�VHMD��EDU}HV�GDV�LQG~VWULDV�FXOWXUDLV��
intelligentsia, governos...). O fenômeno dos blogs ilustra bem essa cul-
tura pós-massiva que tem na liberação do pólo da emissão, na co-
QH[mR�WHOHPiWLFD�H�QD�UHFRQ¿JXUDomR�GD�LQG~VWULD�FXOWXUDO�VHXV�SLODUHV�
IXQGDPHQWDLV��YHU�PHXV�~OWLPRV�artigos). 

Post It... 

2�IHQ{PHQR�FRPHPRURX�VXD�SULPHLUD�GpFDGD�QR�¿QDO�GH�������2�
termo “blog” vem de “weblog”, contração de “web” e “log”, criado por 
John Barger com o seu pioneiro Robot Wisdon�HP����GH�GH]HPEUR�GH�
������(P�PDWpULD�GD�Wired�GH�GH]HPEUR�GH�������%DUJHU�Gi����GLFDV�
SDUD� QRYRV� EORJXHLURV��$FKR� DOJXPDV� GLFDV� LQ~WHLV�� PDV� DV� UHSOLFR�
aqui algumas pela importância histórica do personagem. Para Barger, 
o melhor período dos blogs (como sempre, o melhor é o que passou!) 
foi em 1998-1999. Imaginem, logo quando ninguém usava, escrevia ou 
VDELD�R�TXH�LVVR�VLJQL¿FDYD�RX�VLJQL¿FDULD��Aí vão algumas dicas:

- A true weblog is a log of all the URLs you want to save or 
share. (So del.icio.us is actually better for blogging than 
blogger.com.).
- You can certainly include links to your original thoughts, 
posted elsewhere / but if you have more original posts 
than links, you probably need to learn some humility.



10

- If you spend a little time searching before you post, you 
FDQ� SUREDEO\� ¿QG� \RXU� LGHD� ZHOO� DUWLFXODWHG� HOVHZKHUH�
already.
- Always include some adjective describing your own 
reaction to the linked page (great, useful, imaginative, 
clever, etc.).
��&UHGLW�WKH�VRXUFH�WKDW�OHG�\RX�WR�LW��VR�\RXU�UHDGHUV�KDYH�
the option of “moving upstream”.
- Re-post your favorite links from time to time, for people 
ZKR�PLVVHG�WKHP�WKH�¿UVW�WLPH´�

O post do Écrans�GH�GH]HPEUR�GH�������IHVWHMDQGR�HVVH�DQLYHU�
ViULR��SHUJXQWD�D�DOJXQV�EORJXHLURV�FRPR�HOHV�GH¿QHP�RV�EORJV��9HMDP�
algumas pérolas respondendo a pergunta “o que é um blog?”: 

- Une feuille blanche. Quotidienne. Addictive., Nicolas 
9RLVLQ��GX�EORJ�3ROLWLF�6KRZ
- Un blog, c’est comme un très très gros mégaphone, 
pour dire n’importe quoi, mais à plein de gens d’un coup. 
Pénélope Jolicoeur, du blog Pénélope Jolicoeur
- Un blog est un lieu où le personnel va chercher 
O¶XQLYHUVHO��&RQFUqWHPHQW��RQ�IDLW�VHPEODQW�GH�SDUOHU�GH�
soi pour mieux toucher les autres. Maïa Mazaurette, du 
blog Sexactu
- Une façon de trier et développer quelques idées, de les 
SDUWDJHU�HW�GH�OHV�HQULFKLU�DX�FRQWDFW�G¶DPLV�¿GqOHV�PDLV�
TX¶RQ�Q¶D�SRXUWDQW�MDPDLV�UHQFRQWUp��(ULF�9LHQQRW��GX�EORJ�
Y’a pas que les jeux vidéo dans la vie !
- La mise en application concrète et heureuse de 
la sérendipité: on y trouve des choses ou des gens 
passionnants, qui vous bousculent, de manière imprévue, 
en cherchant autre chose, voire en ne cherchant rien du 
WRXW��1LFRODV�9DQEUHPHHUVFK��GX�EORJ�9HUVDF
- Personnellement c’est ma mémoire, mes marques 
pages, mes archives personnelles (qui deviennent donc 
publiques)... Etienne Mineur, du blog Etienne_mineur



11

Para mostrar que esse não é um fenômeno menor, forneço alguns 
GDGRV� SDUD� FRPSUHHQGHU� D� VXD� DPSOLWXGH�� (P� GH]HPEUR� GH� ������
Technorati contava 112 milhões de blogs. A cada dia, são criados mais 
GH�����PLO�QRYRV�H�SURGX]LGRV�����PLOK}HV�GH�SRVWV��FHUFD�GH����SRU�
se  gundo). Últimos dados do State of the Blogsphere�GH������LQGLFDYDP�
TXH�R�Q~PHUR�GH�EORJV�GREUD�D�FDGD�����PHVHV�H�TXH�XP�EORJ�p�FULDGR�D�
cada segundo todo dia. Em relação ao Brasil, estima-se que há entre 3 
D���PLOK}HV�GH�EORJXHLURV�EORJV�H���PLOK}HV�GH�XVXiULRV��DV�HVWDWtVWLFDV�
variam muito em fontes como Ibobe/NetRatings, Intel, entre outras), o 
que corresponde a quase metade dos internautas ativos no país. Nos 
(8$��SRU�H[HPSOR������GRV�DGROHVFHQWHV�SDUWLFLSDP�GH�DOJXPD�IRUPD�
GH�FULDomR�GH�FRQWH~GR�RQ�OLQH��2V�EORJV�VmR�PDQWLGRV�SRU�����GHOHV��
H�����GLVSRQLELOL]DP�H�FRPSDUWLOKDP�VXDV�SUySULDV�FULDo}HV�DUWtVWLFDV�
on-line (fotos, vídeos, textos, etc.). Os dados são de um estudo de 
�����UHDOL]DGR�SHOR�Pew Internet & American Life Project. Matéria do 
Estadão On-line�DSRVWD�TXH��HP�����������GR�FRQWH~GR�GD� LQWHUQHW�
será criado pelos próprios usuários. Essa é uma das diferenças entre 
as mídias de função massiva e as mídias de função pós-massiva. Se-
gundo a pesquisa, “...as pessoas terão um desejo genuíno não só de 
FULDU�H�FRPSDUWLOKDU�VHX�SUySULR�FRQWH~GR��FRPR�WDPEpP�GH�ID]HU�UH�
mixagens e mashups, e passá-los adiante em seus grupos – numa 
forma de mídia social colaborativa (...)”. Artigo do francês Telerama 
de fevereiro de 2008 informava que os blogs ultrapassaram o jornal 
The New York Times como fonte para busca das informações mais im-
portantes da atualidade. Segundo o Telerama: 

Sur quatre des cinq sujets retenus par les journalistes de 
l’Associated Press - exceptée la crise des subprimes -, 
les blogs sont remontés plus hauts que le New York Times 
dans la page de résultat. Un bémol cependant: la position 
dans le classement Google varie selon le nombre de liens 
qui pointent vers votre page. On a donc bien mesuré... 
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OD�SRSXODULWp�GHV�EORJV�HX[�PrPHV��9RQW�LOV�SRXU�DXWDQW�
supplanter les sites de presse traditionnels? Rien n’est 

encore joué

A web 2.0 (blogs, microblogs, podcasts, wiki...) permite ainda 

agregar mapas, fotos, vídeos e mobilidade aos blogs. Há sistemas que 

per  mitem enviar vídeo ao vivo do celular para um blog, como por exem-

plo Flixwagon ou QIK. Novos sistemas, como Seero, possibilitam o envio 

de vídeo e áudio, ao vivo, com localização em mapas digitais, direto do 

ce lular. Essas novas experiências revelam a ancoragem nos “espaços 

de lugar”, criando a possibilidade de testemunho de acontecimentos, 

im portantes ou banais, ao vivo, de troca de informações para reforço 

co munitário e para a gestão do tempo e do espaço no quotidiano. Post 

do Digital Urban de abril de 2008 explica o sistema: 

������6HHUR�EUHDNV�QHZ�JURXQG�E\�EHLQJ�WKH�¿UVW�SODWIRUP�
to allow its users to broadcast live and on-location 

WKURXJK�*RRJOH�(DUWK��9LHZHUV�FDQ� ORDG�6HHUR¶V�JOREDO�
KML feed in GEarth and see the GPS positioning of each 

EURDGFDVWHU�DORQJ�ZLWK�WKHLU�OLYH�YLGHR�IHHG��-XVWLQ�&XWLOOR��
6HHUR¶V�&(2��GHVFULEHV�WKH�QHZ�IHDWXUH��³WKH�HQG�JRDO�LV�
to utilize Google Earth and Seero’s broadcasting platform 

to create an accurate and dynamic representation of 

what’s happening in the world and where it’s taking place. 

It really is one of the moments that you have to take a look 

at the demo, sit back and then think how amazing is the 

ability to stream your location, video and sound live to a 

blog, Google Map or Google Earth. (...)

Política e ativismo

Questões de censura, política e ativismo estão diretamente 

relacionadas aos blogs. Muitos países reprimem blogueiros e cen-
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suram blogs, revelando que a liberação da emissão tem uma forte 
conexão política. Dar voz a todos (liberação da emissão), permitir o 
compartilhamento e a troca de informações (conexão) são poderosas 
IHUUDPHQWDV�SROtWLFDV�GH�WUDQVIRUPDomR�GD�YLGD�VRFLDO��UHFRQ¿JXUDomR���
9RX�FLWDU�DOJXQV�H[HPSORV��3RVW�GR�Global Voices Online de janeiro 
de 2008 trazia em destaque a brutal condenação de jornalista à morte 
por circular um texto encontrado em blog iraniano sobre direito das 
mulheres e religião: 

The Afghan Association Blog Writers (Afghan Penlog), 
a community established by a group of Afghan activist 
bloggers, has expressed deep concern for a young 
journalist Sayed Parwiz Kambakhsh who was condemned 
to death by a local court. He has been a reporter for Jahan-e 
Naw (New World) weekly and a student of journalism 
at Balkh University. According to Afghan Penlog and 
international media, Parwez Kambakhsh was detained by 
WKH�DXWKRULWLHV�RQ�2FWREHU����������IRU�GRZQORDGLQJ�DQG�
distributing an article that he found on an Iranian weblog 
to friends. It spoke of women’s rights Equal-Pay-No-Way, 
the Quran and the Prophet Mohammed. A local court in 
northern Afghanistan in Mazar-e Sharif has convicted him 
to death for the alleged blasphemy.

Ainda no Global Voices, post de março de 2008 chamava a aten-
ção sobre a intensa atividade da blogosfera na atual crise do Tibet: 

 

Just looking for any word from bloggers in the Lhasa 
area on what the situation is there as of Friday local 
WLPH��7KH�XQUHVW� FRLQFLGHV�ZLWK� WKH���WK�DQQLYHUVDU\�RI�
the Tibetan people’s unsuccessful uprising against the 
35&�RFFXSDWLRQ�RI�WKH�IRUPHU�WKHRFUDF\��DQG�FRPHV�WKH�
day after what was being called the worldwide Tibetan 
people’s uprising was stopped at the Indian border. 
Updates will be added here as further blog posts are 



14

IRXQG�� 7KH� 7LPH� &KLQD� EORJ� EULQJV� XV� RQH� (XURSHDQ�
tourist’s writing, photos and video from Lhasa earlier this 

week.

Matéria da Folha Online�GH�QRYHPEUR�GH������LQIRUPDYD�VREUH�
ação de blogueiros contra a tortura no Egito, organizando um festival 

GH�¿OPHV�VREUH�R�WHPD��

Os blogueiros egípcios, muito ativos no combate às 

vio lações dos direitos humanos em seu país, querem 

realizar na internet um festival de vídeo de torturas. O 

concurso seria realizado em paralelo ao 31º Festival de 

FLQHPD�GR�&DLUR��LQIRUPRX�D�LPSUHQVD�GD�FDSLWDO�HJtSFLD�
nesta terça-feira. Entre os prêmios da competição estão 

&KLFRWH�GH�2XUR��,GHDOL]DGR�SRU�XP�EORJXHLUR�FKDPDGR�
Walid, “este projeto de festival paralelo exibirá imagens 

polêmicas de tortura que teriam sido cometidas pelos 

serviços de segurança”, explicou o jornal egípcio de 

língua inglesa The Egyptian Mail. Os blogueiros egípcios 

revelaram muitos casos de supostas torturas cometidas 

por policiais, entre os quais atos de sodomia praticados 

FRQWUD� XP� SULVLRQHLUR� FRP� XP� EDVWmR��$� FHQD�� ¿OPDGD�
com um telefone celular, foi amplamente divulgada na 

internet, gerando críticas entre os defensores dos direitos 

humanos e levando à prisão dois policiais (...).

O telefone celular tem sido um instrumento potente na mão dos 

blo gueiros. Por exemplo, SMS e blogs são usados para coordenar pro-

testos no Paquistão, criando formas autônomas e rápidas de organizar 

PDQLIHVWDo}HV� SROtWLFDV�� 9HMDP� WUHFKRV� GR� SRVW� GR�Mobile Active de 

QR�YHPEUR�GH�������
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Bloggers, activists and organizers in Pakistan are using 
SMS - short test messages - to coordinate protests and 
send updates on the political situation since Pakistani 
President Pervez Musharraf imposed martial law on 
1RYHPEHU����2QO\�����RI�3DNLVWDQLV�KDYH�DFFHVV�WR�WKH�
internet (...) Bloggers in Pakistan report that November 
3 had the “highest number” of SMS messages sent -- an 
average of about 10 per mobile phone.(...) The Aurat 
Foundation, a women’s rights organization in Islamabad, 
has organized an SMS center to organize protests 
and send political updates. Members of the network 
“decided to circulate their message of protest through text 
messages and work towards the restoration of human 
rights, the judicial system and the removal of the media 
blackout amongst other issues”. (...) “Recently with help 
from a number of brilliant technologists around the globe 
ZH�KDYH� HQDEOHG� /,9(�606���%/2*� VHUYLFHV� DOORZLQJ�
citizen reporters in Pakistan to directly update this blog by 
sending this blog, readers shall now be given live updates 
IURP�WKH�¿HOG�DV�LW�KDSSHQV´�

O novo fenômeno dos microblogs, como Jaiku e Twitter, permite 
um contato mais direto com pessoas de interesses similares. Um post 
do Rue 89�GH�QRYHPEUR�GH������DQDOLVDYD�RV�PLFUREORJV��DV� UHGHV�
so ciais e as tecnologias móveis como novas formas de comunicação 
que poderão, em um futuro próximo, desbancar o e-mail... Ao menos 
para a geração mais jovem. Isso mostra como o e-mail está associado 
a formas de comunicação “sedentárias”, e como os microblogs e SMS 
JD�QKDP�WHUUHQR�SRU�VHUHP�PDLV�UiSLGRV��WHOHJUi¿FRV��SHUPLWLQGR�R�HQ�
vio em mobilidade. 9HMDP�WUHFKRV�GD�PDWpULD�GR�Rue 89: 

(...) Je me suis cependant résolu à l’idée que le succès de 
tous ces autres outils vient du fait que l’e-mail n’est pas 
parfait. Les messages instantanés, les SMS, les blogs 
HW� OHV� PLFUR�EORJV�� OHV� SUR¿OV� VXU� OHV� VLWHV� GH� UpVHDX[�
sociaux compensent les défauts de l’e-mail. (...) Bien 
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plus que l’e-mail, tous ces moyens de communication 
instantanée reproduisent les interactions habituelles 
des enfants dans la rue ou dans leurs chambres. L’e-
mail, en comparaison, peut sembler guindé et laborieux. 
Ecrire demande de la méthode et du temps, l’e-mail est 
plus proche de la lettre que de la conversation. Même 
son temps de diffusion, à peine quelques secondes, est 
considéré comme terriblement lent (...). 

O uso dos blogs é tão intenso que outro post do Rue 89 de abril 
de 2008 – que apareceu agora, no momento em que estou escrevendo 
HVVH� SUHIiFLR� ±� DSRQWD� SDUD� D� DQJ~VWLD� GR� EORJXHLUR� GLDQWH� GD� WHOD�
EUDQ�FD��GR�HVWUHVVH�TXH�D�DWLYLGDGH�TXRWLGLDQD�FULD��PDLV�XPD����9HMDP�
abaixo alguns depoimentos: 

- Je me sens, par exemple, obligée d’alimenter le blog 
même quand je n’ai pas vraiment le temps (ou des idées 
de billets). Sinon, les emails commencent à arriver de 
lecteurs me demandant si tout va bien.
- Parfois, j’écris un texte tard le soir, en rentrant d’un dîner 
qui s’est prolongé. Je me défoule, je balance tout ce que 
M¶DL� DFFXPXOp� GDQV� OD� MRXUQpH�� &¶HVW� XQH� FDWKDUVLV�� /H�
lendemain matin, je me précipite avec angoisse devant 
mon écran et je découvre avec consternation ce que j’ai 
écrit la veille.
- Ma seule souffrance est de ne pas rédiger assez et de 
me sentir coupable quand je vois les assez nombreuses 
FRQQHFWLRQV� GH� JHQV� TXL� YLHQQHQW� YpUL¿HU� VL� M¶DL� GX�
nouveau alors que je n’ai rien fait.

Blogosfera? Leiam o livro!

2V�H[HPSORV�VmR�LQ~PHURV�H�DSDUHFHP�D�FDGD�GLD��$�EORJRVIHUD�
não pára de crescer e me sinto orgulhoso de participar dela, lá se vão 
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VHWH�DQRV��&RPR�FRPSUHHQGHU�HVVH�IHQ{PHQR�VyFLR�FRPXQLFDFLRQDO�
de impacto planetário? Os blogs se transformam não só em um objeto  

fundamental de pesquisa para as ciências sociais, mas também em 

XP�SRGHURVR�LQVWUXPHQWR�SHGDJyJLFR��9iULRV�DFDGrPLFRV��H�PH�LQ�FOXR�
aqui, usam os blogs para lançar idéias e colher comentários; para criar 

ambiente de discussão que amplia a sala de aula e permite aos alunos 

trocar idéias, adicionar comentários; como memória de pesquisa; como 

REUD�GH�DUWH����2V�XVRV�H�RV�WLSRV�VmR�LQ~PHURV�H�FUHVFHP�D�FDGD�GLD��
Não é, como me diziam alguns há sete anos, um fenômeno me-

nor, passageiro, mas sim um verdadeiro sintoma da cibercultura e do 

GHVHMR�GH�FRQH[mR�H�FRPXQLFDomR�SHUPDQHQWH��,VVR�QmR�VLJQL¿FD�¿P�
GH�FRQÀLWRV�H�SUREOHPDV��&RPR�PHGLDU�R�GHEDWH�VHP�FHQWUDOL]DU�R�SR�
GHU"�&RPR�FULDU�PHFDQLVPRV�GH�FRQ¿DELOLGDGH�QDV�LQIRUPDo}HV�H�QRV�
co mentários sem implementar regimes corporativos esclerosados? 

&RPR�FUL  ar qualidade e tirar o joio do trigo nessa polifonia planetária? 

Não há respostas simples para essas questões. 

2�MRJR�HVWi�DEHUWR��2�GHVD¿R�p�DFKDU�XPD�VDtGD�FULDWLYD�TXH�HYLWH�
o pensamento binário e simplório que, por um lado, insiste entre a “me-

diação” clássica (dos pares, dos editores, dos sábios) e, por outro, no 

populismo pobre que dá voz a todos sem hierarquias de valo res. A 

riqueza da cibercultura está na criação de ferramentas que potencia-

lizam a pluralidade e a democratização da emissão. Mas tudo é virtual 

e só o debate político poderá atualizar essa dádiva. O atual estado de 

tensão e complementaridade entre os sistemas massivos e pós-mas-

sivos deve amadurecer. 

A vida social tira proveito dessa tensão. As pessoas convivem com 

HVVH�GXSOR�VLVWHPD�VHP�PXLWD�GL¿FXOGDGH��HODV�YrHP�79�H�DFHVVDP�
a internet, baixam podcasts e ouvem rádios, lêem críticas dos experts 

em veículos massivos e acessam blogs de “pessoas comuns” ao re-

GRU�GR�JORER��$�UHFRQ¿JXUDomR�GD�FLEHUFXOWXUD�FULRX�XP�DPELHQWH�PDLV�
rico, já que hoje, como usuários, temos mais opções de escolha de in-
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formação e, pela primeira vez, podemos publicar e distribuir, de forma 
SODQHWiULD��FRQWH~GR�HP�IRUPD�GH�iXGLR��WH[WR��IRWR��YtGHR��(��FRP�RV�
QR�YRV�GLVSRVLWLYRV�VHP�¿R��HP�PRELOLGDGH��

O fenômeno dos blogs merece ser estudado, debatido e visua-
lizado em todas as suas facetas. O livro que está em suas mãos tem 
o mérito de abordar esse fenômeno por todos os ângulos, com ri gor e 
competência. Os artigos tratam de temas fundamentais para a compre-
ensão da blogosfera e são uma contribuição importante para as ciê-
QFLDV�VRFLDLV�H�D�SDUD�FRPXQLFDomR�HP�SDUWLFXODU��2�OLYUR�p�~WLO� WDQWR�
SDUD�DFDGrPLFRV�FRPR�SDUD�R�S~EOLFR�HP�JHUDO��

As organizadoras Adriana Amaral, Raquel Recuero e Sandra Mon-
tardo, estudiosas do fenômeno e blogueiras de primeira linha, compa-
nheiras de debates em congressos e, claro, em blogs e microblogs, 
divi dem o livro em duas seções que guiam o leitor para o que inte-
ressa: uma perspectiva epistemológica, tentando situar os blogs como 
REMHWR�GH�SHVTXLVD�FLHQWt¿FD��³VHomR�����GH¿QLo}HV��WLSRORJLDV�H�PHWR�
dologias”), e uma outra socio-antropológica, dando ênfase aos usos 
e apropriações da ferramenta (“seção 2 – uso e apropriações”). No 
seu conjunto, o livro trata de questões conceituais, históricas, políticas, 
sociológicas, jornalísticas, subjetivas, educacionais, dando um quadro 
bastante completo do fenômeno, já nascendo como uma referência 
SDUD�SURIHVVRUHV��SHVTXLVDGRUHV�H�DOXQRV�GH�&RPXQLFDomR�H�GDV�&Lr�
ncias Sociais como um todo. 

Gostaria de ressaltar também o cuidado em recuperar não só uma 
ELEOLRJUD¿D�LQWHUQDFLRQDO��R�TXH�WRGRV�ID]HP���PDV�GH�SUHVWDU�DWHQomR�
e dar o merecido valor aos autores nacionais, aos papers apresentados 
em congressos e aos artigos e livros publicados no país por autores 
brasileiros. As organizadoras e os respectivos autores mostram que, 
às ve zes, “santos de casa” fazem milagres sim! 

Devemos, assim, louvar a iniciativa e congratular os(as) auto-
res(as) pela excelente contribuição acadêmica para a análise desse 
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IH�Q{PHQR�YLYR�TXH�FUHVFH�GLDQWH�GRV�QRVVRV�ROKRV��&DEH�DR�OHL�WRU�GHV�
cobrir. Espero que o livro possa alimentar e criar mais blogs, que os lei-
tores possam postar suas opiniões, críticas e sugestões para que pos-
samos conhecer e circular os novos conhecimento gera  do pelo livro. 

   
    Montreal, abril de 2008
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Introdução
Adriana Amaral, Raquel Recuero e Sandra Portella Montardo

A presente coletânea surgiu de um projeto e de uma inquietação 
teórica comum às autoras: a pesquisa sobre blogs, seus usos e apro-
priações no ciberespaço, a partir de perspectivas teórico-metodo ló gi cas 
diferentes e olhares que se aproximam e se distanciam. Nos úl ti mos, 
anos o número de investigações sobre esse objeto da comunica ção 
me diada por computador cresceu exponencialmente tan to no ex terior 
quan to no Brasil. Apesar disso, até o momento, não exis  te ne nhuma 
co letânea de artigos em língua portuguesa que trate da di  versidade e 
da riqueza epistemológica proporcionada por essa ferra men  ta de pu-
blicação na web. 

Há, até o presente momento em que organizamos este livro, um 
total de onze dissertações de mestrado e uma tese de doutorado sobre 
blogs1 no Banco de Teses e Dissertações da CAPES2 (esses dados 
só contemplam até o ano de 2005), sem contar que, após essa data, 
foram localizadas mais três dissertações e uma tese que descobrimos 
nos sites dos programas de Pós-Graduação em Comunicação.3 Temos, 
assim, um total de dezesseis dissertações e teses (de 2002 em diante), 
o que indica um interesse crescente pelo tema. 
1  Incluímos aqui todas as teses e dissertações, incluindo as áreas de Letras, Psicologia e História. 
'HQWUH�HVVHV�SURGXWRV��HVSHFL¿FDPHQWH�SURGX]LGRV�QR�FDPSR�GD�&RPXQLFDomR��Ki�TXDWUR�GLVVHUWD-
ções e uma tese.
2  Disponível em: http://servicos.capes.gov.br/capesdw. Acesso em 13/09/2008.
3  Concentramo-nos apenas nos programas da área de Comunicação por ser a área-base desse livro. 
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Dentro da mesma lógica, percebemos o aumento de eventos aca-

GrPLFRV�HVSHFt¿FRV�VREUH�R�WHPD��FRPR�R�BlogTalk4 – que acontece 

desde 2003 –, o ICWSM, International Conference on Weblogs and 
Social Media5 – que acontece desde 2004 – e o Encontro Nacional 

e Luso-Galaico sobre Weblogs,6 que ocorre anualmente em Portugal. 

No Brasil, o evento Blogs: Redes Sociais e Comunicação Digital, ocor-

rido em duas edições na Feevale, em 2007, e, em 2008, reuniu pes-

TXLVDGRUHV� HP� JUXSRV� GH� WUDEDOKR� H� SDOHVWUDV�� (VWH� OLYUR� p� UHÀH[R�
da pluralidade de teorias e metodologias a respeito do objeto blog. 

Partimos de uma divulgação de call for papers para o livro em nossos 

blogs pessoais e em listas como a da Aoir (Association of Internet 
Researchers),7 Compós (Lista de discussão da Associação Nacional 

dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação),8 a da ABCiber9 

(Lista de discussão da Associação Brasileira de Pesquisadores em Ci-

bercultura) e a da Cibercultura10 (Lista de discussão sobre Cibercultura 

da UFBA), entre outras. 

Ao todo, recebemos 24 artigos, todos inéditos, de pesquisadores 

de vários lugares e instituições do Brasil11 e do exterior, dos quais, por 

ques tões de critério editorial, tivemos que optar por apenas 12. Quan-

do observados em conjunto, os textos ofereciam uma miríade de con-

FHLWRV�H�GH�GH¿QLo}HV�GH�EORJV��EHP�FRPR�GLIHUHQWHV� LQWHUSUHWDo}HV�
quanto a seu histórico. Provavelmente, isso se deve à falta de um 

con  sen so sobre os blogs, que, paradoxalmente, são consistentes en-

quanto suporte de comunicação mediada por computador e, por isso, 

4  http://blogtalk.net/. Acesso em 13/09/2008.

5  http://www.icwsm.org/2009/index.shtml. Acesso em  13/09/2008.

6  http://shire.icicom.up.pt/3encontro/index.php. Acesso em 13/09/2008.

7  Disponível em: http://listserv.aoir.org/listinfo.cgi/air-l-aoir.org.

8  Disponível em: http://groups.yahoo.com/group/Compos.

9  Disponível em: http://tech.groups.yahoo.com/group/associacao_cibercultura.

10  Disponível em: http://www.listas.ufba.br/mailman/listinfo/cibercultura. Acesso em 14/09/2008.  Disponível em: http://www.listas.ufba.br/mailman/listinfo/cibercultura. Acesso em 14/09/2008.

11  Uma questão interessante observada ao longo da organização do livro, está no fato de que uma   Uma questão interessante observada ao longo da organização do livro, está no fato de que uma 

boa parte dos pesquisadores que tratam do objeto blog, possuírem um; seja ele de uso pessoal 

ou acadêmico. A lista de blogueiros pesquisadores em comunicação do Brasil elaborada por Ro-

gério Christofoletti nos apresenta mais de 100 links (disponível em http://monitorando.wordpress.

com/2007/07/30/lista-de-pesquisadores-blogueiros), que na seqüência criou uma lista similar incluin-

do os portugueses (disponível em http://monitorando.wordpress.com/2007/09/09/lista-lusofona-de-

blogs-de-pesquisadores-em-comunicacao).
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UHVLVWLUDP�DR�GHVD¿R�GD�REVROHVFrQFLD�WHFQROyJLFD�H�VmR�UHODWLYDPHQWH�
recentes como objeto de estudo. Como resultado desse quadro, tem-

se a fragmentação das tentativas de sua sistematização formal em 

vários campos de estudo. 

Percebe-se, com isso, a versatilidade do blog em ser apropriado 

SDUD�DV�PDLV�YDULDGDV�WDUHIDV�FRPR�D�SULQFLSDO�MXVWL¿FDWLYD�SDUD�D�VXD�
sur preendente permanência na web depois de mais de uma década de 

seu surgimento. Deve-se concordar que dez anos é uma eternidade 

quan do se trata de tecnologia web. Porém, essa longevidade torna-se 

compreensível quando combinada com a necessidade de socialização 

do ser humano. Quanto a isso, ainda que se entenda a impossibilidade 

de tomar a materialidade de uma tecnologia isoladamente de seus 

usos, observa-se que estes últimos se oferecem em um espectro mais 

diverso do que as alterações tecnológicas dos blogs nesse período.

Por isso, optamos por abrir este livro com uma retomada do his-

tórico dos blogs, seguida de uma discussão conceitual a respeito dos 

mesmos, como estratégia de leitura para acolher os diversos pontos 

de vista presentes nos artigos selecionados. Essa decisão deve ser 

HQ�WHQGLGD�QmR�FRPR�D�LOXVmR�GH�VHUPRV�GH¿QLWLYDV�VREUH�R�WHPD��PDV�
com o propósito de um alinhamento histórico e conceitual do estudo 

sobre blogs no marco de seus primeiros dez anos de existência.

Dividimos a obra em duas seções. A primeira delas concentra 

os artigos que tratam do objeto a partir de conceitualizações, sejam 

elas histórico-diacrônicas ou estruturais, antropológicas, discursivas, 

so ciológicas, entre outras, além de propostas de tipologias e de me-

todologias para o seu estudo empírico e a constituição da chamada 

blo gosfera. Observa-se o estado da arte da pesquisa sobre blogs e 

aná lises de como eles representam a escrita de si e até mesmo como 

ele mento “despersonalizado” e voltado meramente para as questões 

mer cadológicas nos contextos publicitários e de marketing. A questão 

do fe minino nos blogs e o estado da blogosfera alemã também estão 

pre sentes nessa primeira parte. 
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Já na segunda seção, predominam as práticas, usos e apropriações 

dos blogs, sejam eles da ordem do ativismo político, da educação, do 

jornalismo e no que se refere à busca e organização das informações. 

Discussões como as aplicações dos blogs no contexto da web 2.0 e 

as relações com as tecnologias móveis encerram esse panorama, do 

qual emerge um amplo espectro de questões, como mudanças nas 

ro tinas de produção jornalísticas, relações e práticas de sociabilidade, 

sub jetividade, afetos e construções de identidade e gênero, analisadas 

sob um prisma comunicacional. 

De forma alguma, os textos que estão nesta coletânea apresentam-

VH�FRPR�GH¿QLWLYRV��PDV�QRV�GmR�DOJXPDV�SLVWDV�VREUH�D�FRPSUHHQVmR�
do objeto blog como um importante elemento no amplo universo de fe-

Q{�PHQRV�HPHUJHQWHV�GD�FLEHUFXOWXUD��3RU�¿P��JRVWDUtDPRV�GH�LQGLFDU�
que as discussões aqui iniciadas podem se desdobrar na web através 

do blog do livro, disponível em http://www.sobreblogs.com.br.   

 

As organizadoras,

Setembro de 2008
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SEÇÃO I

BLOGS:
GH¿QLo}HV��WLSRORJLDV�H�PHWRGRORJLDV
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Blogs: 
Adriana Amaral, Raquel Recuero e Sandra Portella Montardo

A idéia de organizar um livro sobre blogs no Brasil partiu da cons-
tatação de que aqui ainda não tínhamos uma publicação que fosse, ao 
PHVPR�WHPSR��HVSHFt¿FD�VREUH�R�WHPD�H�TXH�FRQWHPSODVVH��VH�QmR�
todos, muitos dos aspectos que caracterizam sua abrangência. Esses 
aspectos podem ser observados em termos das diferentes abordagens 
dispensadas aos blogs como objeto de pesquisa que, por sua vez, em 
parte, estão estreitamente ligados aos usos que se faz destes. 

(VWH�FDStWXOR�ID]�SDUWH�GH�XPD�HVWUDWpJLD�GH�GH¿QLomR�GR�REMHWR�
em questão. Os blogs são tratados, pelos autores deste livro, dos mais 
diversos pontos de vista e fundamentações teóricas. Para preparar 
estas leituras, mapeamos os estudos sobre blogs neste capítulo ini-
cial. Buscamos, assim, apontar caminhos para a pesquisa com essa 
fer ramenta. Iniciaremos com uma breve história do termo, seguida por 
uma discussão em torno dos conceitos de blogs mais utilizados. De-
pois, descreveremos alguns dos aspectos mais freqüentes na literatura 
especializada e mapearemos algumas das várias vertentes de estu dos 
a respeito do tema no Brasil e no mundo. 

Para auxiliar este capítulo, e, para ser lido como ferramenta ane-

xa, construímos, paralelamente e de forma colaborativa, um índice de 
artigos escritos sobre blogs no Brasil. Tal arquivo1 visa também servir 

1  Disponível em http://pontomidia.com.br/wiki/doku.php?id=blogbrasil. Acesso em 10/01/2008.

mapeando um objeto
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como guia e mostrar um pouco daquilo que já foi produzido sobre o 
assunto no país, além de auxiliar no mapeamento realizado neste 
capítulo.

Um breve histórico dos blogs

O termo “weblog” foi primeiramente usado por Jorn Barger, em 
1997, para referir-se a um conjunto de sites que “colecionavam” e di-
vulgavam links interessantes na web (Blood, 2000), como o seu Robot 
Wisdom. Daí o termo “web” + “log” (arquivo web), que foi usado por 
Jorn para descrever a atividade de “logging the web”.  Naquela época, 
os weblogs eram poucos e quase nada diferenciados de um site co-
mum na web. Talvez por conta dessa semelhança, autores como David 
Winer2 considerem como o primeiro weblog o primeiro site da web,3 
man  tido por Tim Berners-Lee, no CERN. O site tinha como função 
apon  tar todos os novos sites que eram colocados no ar.

Foi, no entanto, o surgimento das ferramentas de publicação que 
alavancou os weblogs. Em 1999, a Pitas lançou a primeira ferramenta 
de manutenção de sites via web, seguida, no mesmo ano, pela Pyra, 
que lançou o Blogger. Esses sistemas proporcionaram uma maior faci-
lidade na publicação e manutenção dos sites, que não mais exigiam 
o co nhecimento da linguagem HTML e, por isso, passaram a ser rapi-
damente adotados e apropriados para os mais diversos usos. Além 
disso, a posterior agregação da ferramenta de comentários aos blogs 
tam bém foi fundamental para a popularização do sistema. 

Ainda em 1999, Cameron Barrett, do Camworld, escreveu um 
dos pri meiros ensaios a respeito do formato, denominado “Anatomia 
de um weblog” (Blood, 2000). Outros fatos que popularizaram os 
blogs fo ram tanto a escolha de “weblog” como a palavra do ano pelo 
2  http://oldweblogscomblog.scripting.com/historyOfWeblogs. Acesso em 12/01/2008.
3  http://info.cern.ch, Acesso em 12/01/2008.
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Merriam-Webster`s Dictionnary, em 2004, com a compra do Blogger 
pelo Google no mesmo ano, o que pode ser percebido como indícios 

da con sagração dos blogs na época.

Uma das primeiras apropriações que rapidamente se seguiu à 

popularização dos blogs foi o uso como diários pessoais, documentado 

por vários autores (vide Carvalho, 2000; Lemos, 2002; Rocha, 2003; 

Miura e Yamashita, 2007). Esses blogs eram utilizados como espa-

ços de expressão pessoal, publicação de relatos, experiências e 

pensamentos do autor. Ainda hoje, o uso do blog como um diário pes-

soal é apontado por muitos autores como o mais popular uso da fer-

ramenta (vide, por exemplo, Oliveira, 2002; Herring, Scheidt, et al., 

2005; Schmidt, 2007). 

Feitas essas breves considerações sobre a origem dos blogs e 

seus primeiros desdobramentos, importa analisar e problematizar as 

GH�¿QLo}HV�H�RV�FRQFHLWRV�UHIHUHQWHV�D�HVVD�IHUUDPHQWD��2�SUy[LPR�LWHP�
trata desse ponto.

 

'H¿QLo}HV�H�&RQFHLWRV�GH�EORJV�

Por conta desses usos tão variados, os blogs foram inicialmente 

GH¿QLGRV�FRPR�XPD�IHUUDPHQWD�GH�SXEOLFDomR�TXH�FRQVWLWXtD�XP�IRU�
PDWR�PXLWR�SDUWLFXODU��(VVD�GH¿QLomR��TXH�FKDPDUHPRV�GH�estrutural, 
foi baseada na estrutura da publicação resultante do uso do blog e 

é bastante comum. Blood (2002), por exemplo, explica que o que os 

vários usos têm em comum é o formato, constituído pelos textos colo-

cados no topo da página e freqüentemente atualizados, bem como a 

possibilidade de uma lista de links apontando para sites similares. Tal 

percepção vai constituir um blog como uma estrutura característica em 

um website. Schmidt (2007) explica que blogs são:
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Websites freqüentemente atualizados onde o conteúdo 
(texto, fotos, arquivos de som, etc) são postados em 
uma base regular e posicionados em ordem cronológica 
reversa. Os leitores quase sempre possuem a opção 
de comentar em qualquer postagem individual, que são 
LGHQWL¿FDGRV�FRP�XPD�85/�~QLFD�4

 

$�TXDQWLGDGH� GH� HOHPHQWRV� GD� GH¿QLomR� p� YDULDGD��1HP� WRGRV�
os autores referem-se à ferramenta de comentários como essencial à 
GH¿QLomR�GH�XP�EORJ��SRU�H[HPSOR��8PD�GH¿QLomR�PDLV�SRSXODU�p�DTXHOD�
que aponta para o blog a partir da presença de textos organizados 
por ordem cronológica reversa, datados e atualizados com alguma 
fre qüência (Herring, Kouper, Scheidt e Wright, 2004; Blood, 2002; 
Nardi, Schiano e Gumbrecht, 2004). O critério da freqüência também 
é igualmente discutido. Blood (2002) pergunta-se quanto um site deva 
ser atualizado para que se constitua em um weblog.  Do mesmo modo, 
po deríamos perguntar se um blog que deixa de ser atualizado, apesar 
de persistir existindo na web, deixa de ser um blog. Talvez por conta 
GHVVD�GLVFXVVmR��GLYHUVRV�DXWRUHV�RSWHP�SRU�VLPSOL¿FDU�DR�Pi[LPR�D�
con cepção da estrutura de um blog. Gilmor (2004), por exemplo, foca 
a es trutura apenas a partir da presença de links e dos textos curtos 
(posts) publicados em ordem cronológica reversa. Barbosa (2003) pro-
põe, através do conceito estrutural ainda, a visão do blog como uma 
fer ramenta que facilita a publicação pessoal, anexando à estrutura o 
ca ráter da pessoalidade. 

Outro grupo de autores defende o conceito que chamaremos fun-
cional. Esses autores vêem os weblogs a partir de sua função primá ria 
como meio de comunicação (por exemplo, vide Pedersen e Macafee, 
2007). Marlow (2004), outro exemplo, considera weblogs uma mídia, 
que difere das demais pelo seu caráter social, expresso através do seu 
��7UDGXomR�GDV�$XWRUDV��³IUHTXHQWO\�XSGDWHG�ZHEVLWHV�ZKHUH�FRQWHQW��WH[W��SLFWXUHV��VRXQG�¿OHV��HWF���
is posted on a regular basis and displayed in reverse chronological order. Readers often have the 
option to comment on any individual postLQJ��ZKLFK�LV�LGHQWL¿HG�E\�D�XQLTXH�85/´��6FKPLGW���������
Disponível em: http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue4/schmidt.html. Acesso em 04/02/2008.
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caráter conversacional tanto dos textos publicados quanto pelas fer-
ramentas anexadas e que hoje são características dos sistemas, como 
os comentários. “Weblogs constituem uma conversação massivamente 
descentralizada onde milhões de autores escrevem para a sua própria 
audiência” (Marlow, 2004:3).5 Para esses autores, o blog é mais do que 
uma ferramenta de publicação caracterizada pelo seu formato: é uma 
ferramenta de comunicação, que é utilizada como forma de publicar 
informações para uma audiência.

(P�DPEDV�DV�GH¿QLo}HV��YHPRV�D�QRomR�GR�EORJ�FRPR�XPD�IHU�
ramenta capaz de gerar uma estrutura característica, constituída en-
quanto mídia, ou seja, enquanto ferramenta de comunicação mediada 
pelo computador. A percepção do blog como ferramenta é, no entanto, 
propositalmente genérica, pois objetiva abranger todos os usos que al-
JXpP�SRGH�ID]HU�GR�VLVWHPD��TXH�VmR�FODVVL¿FDGRV�FRPR�JrQHURV�SRU�
diversos autores. 

8PD�RXWUD�GH¿QLomR�FRQFHLWXDO�VREUH�RV�EORJV�WHQGH�D�FRPSUHHQGr�
los como artefatos culturais (Shah, 2005). Essa percepção, advinda de 
XP�ROKDU�DQWURSROyJLFR�H�HWQRJUi¿FR�� ³UHSUHVHQWD�D�RSRUWXQLGDGH�GH�
uma aproximação do contexto sócio-histórico de apropriação dos arte-
fa tos tecnológicos a partir do olhar subjetivo dos próprios atores que 
inter-atuam com as TICs”6 (Espinosa, 2007:272). 

8P�DUWHIDWR�FXOWXUDO��SDUD�HYLWDU�TXDOTXHU�FRQIXVmR��
SRGH� VHU� FODUDPHQWH� GH¿QLGR� FRPR� XP� UHSRVLWyULR�
YLYR� GH� VLJQL¿FDGRV� FRPSDUWLOKDGRV� SURGX]LGR� SRU�
XPD� FRPXQLGDGH� GH� LGpLDV�7 Um artefato cultural é 
um símbolo de comunhão (no sentido não-violento, 
não religioso da palavra). Um artefato cultural se torna 
LQ¿QLWDPHQWH� PXWiYHO� H� JHUD� PXLWDV� DXWR�UHIHUrQFLDV�

5  Tradução das Autoras: “Weblogs are a massively decentralized conversation where millions of 
authors write for their own audience” (Marlow, 2004:3). 
6 Tradução das Autoras: “representa la oportunidad de un acercamiento al contexto socio-histórico 
de apropiación de los artefactos tecnológicos, desde la mirada subjetivada de los propios actores que 
interactúan con las TIC (Espinosa, 2007:272).
7 Grifo do texto original.
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H� QDUUDWLYDV� PXWXDPHQWH� GH¿QLGRUDV� PDLV� GR� TXH� FULD�
uma narrativa mestra linear. (…) [sua legitimação se dá] 

pelas práticas vividas das pessoas que os criaram (Shah, 

2005).
8

Segundo o autor, que estudou os usos e apropriações dos blogs 

GH�SRUQRJUD¿D�SHODV�PXOKHUHV�LQGLDQDV��DV�PRWLYDo}HV�GRV�EORJXHLURV�
SR�GHP� UHYHODU� PXLWR� GD� SUySULD� VLJQL¿FDomR� GD� IHUUDPHQWD�� “Blogs, 

se ob servados enquanto artefatos culturais, podem revelar diferentes 

idéi  as de por que as pessoas blogam e quais são os motivos do meio 

– ci berespaço – que eles herdaram”
9
 (Shah, 2005).

Essas três opções conceituais auxiliam-nos a compreender como 

os weblogs são, atualmente, compreendidos pela literatura es  pecia-

lizada. Como artefatos culturais, eles são apropriados pelos usu ários e 

constituídos através de marcações e motivações. Além disso, perceber 

os blogs como artefatos indica também a sua per cepção como virtual 
settlement (Jones, 1997), uma vez que são eles o repositório das mar-

cações culturais de determinados grupos e populações no ciberes paço, 

nos quais é possível, também, recuperar seus traçados culturais. Como 

meios de comunicação, os weblogs são compreendidos por meio de 

sua função comunicativa e dos elementos que dela decorrem. A pró-

pria Rebecca Blood (2002), em uma das primeiras obras a respeito dos 

blogs, explica que a apropriação deles focou o uso do sistema também 

como forma de conversação. A percepção dos blogs como espaços 

de sociabilidade, como constituintes de redes sociais, está presente 

nessa vertente. Blogs como meios de comunicação implicam também 

8 Tradução das Autoras: “$�FXOWXUDO�DUWHIDFW��WR�DYRLG�DQ\�FRQIXVLRQ��FDQ�EH�FOHDUO\�GH¿QHG�DV�D�
OLYLQJ�UHSRVLWRU\�RI�VKDUHG�PHDQLQJV�SURGXFHG�E\�D�FRPPXQLW\�RI�LGHDV� A cultural artefact is a 

symbol of communal (in the non-violent, non-religious sense of the word) belonging and possession. 

$�FXOWXUDO�DUWHIDFW�EHFRPHV�LQ¿QLWHO\�PXWDEOH�DQG�JHQHUDWHV�PDQ\�VHOI�UHIHUHQFLQJ�DQG�PXWXDOO\�GH-

¿QLQJ�QDUUDWLYHV�UDWKHU�WKDQ�FUHDWLQJ�D�PDVWHU�OLQHDU�QDUUDWLYH�EXW�E\�WKH�OLYHG�SUDFWLFHV�RI�WKH�SHRSOH�
who create it” (Shah, 2005). Disponível em: http://www.cut-up.com/news/detail.php?sid=413. Acesso 

em 05.09.2007.

9 Tradução das Autoras: “Blogs, if looked upon as cultural artefacts, can reveal different ideas as to 

why people blog and what are the motifs of the medium – cyberspace - that they inherit” (Shah, 2005).
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sua visibilidade enquanto meios de práticas jornalísticas, seja através 
de relatos opinativos, seja através de relatos informativos. No conceito 
estrutural, por outro lado, permite apreender-se o blog enquanto for-
mato, abrindo-se para múltiplos usos e apropriações. 

(P�EXVFD�GH�XPD�PDLRU�FODUL¿FDomR�GR�EORJ�FRPR�REMHWR�GH�SHV�
quisa, discutiremos, a seguir, alguns dos elementos mais focados pela 
literatura a seu respeito.

$�TXHVWmR�GD�SHUVRQDOL]DomR

(¿PRYD�H�+HQGULFN��������GLVFXWHP�D�TXHVWmR�GD�GH¿QLomR�HV�
WUXWXUDO� GL]HQGR� TXH�� DSHVDU� GH� GH¿QLGRV� D� SDUWLU� GH� VXD� HVWUXWXUD��
RV�DX�WRUHV�GRV�EORJV�WDPEpP�HVSHFL¿FDP�R�TXH�ID]�GH�XP�EORJ�XPD�
forma diferenciada de publicação na web. Essa característica é apon-
tada pelos autores como voltada para a personalização do espa  ço do 
blog. No mesmo sentido, Trammell e Keshelashvili (2005), apesar de 
UHFRQKHFHU�TXH�R�EORJ�p��PXLWDV� YH]HV�� GH¿QLGR�D�SDUWLU� GH� VXD�HV�
trutura, discutem que, a partir de sua vocação midiática, o blog é uma 
personalização de seu autor que é expressa a partir de suas escolhas 
de publicação. 

Assim, apesar de não podermos considerar os blogs unicamente 
como diários pessoais, há, em sua apropriação, um forte elemento de 
per sonalização. Blood (2000) aponta, por exemplo, que mesmo os 
blogs originais, que compreendiam sites focados em links eram, de 
al gu ma forma, personalizados. “Cada um era uma mistura em pro  por-
ções únicas de links, comentários ensaios e pensamentos pessoais”.10 
(¿PRYD�H�+HQGULFN���������SRU�RXWUR�ODGR��H[SOLFDP�TXH�RV�EORJV�VmR�
for mas de publicação que fortalecem a expressão individual em pú-

10 Tradução das autoras: “Each was a mixture in unique proportions of links, commentary, and per-
sonal thoughts and essays”. (Blood, 2000). Disponível em: http://rebeccablood.net/essays/weblog_
history.html. Acesso em 04/03/2008.
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bli co. Essa expressão individual é tomada como uma qualidade da 
apropriação: blogs são pessoais. Eles permitem que as pessoas ex-
pres  sem opiniões, construam textos individualísticos e proporcionem 
um “espaço pessoal protegido” (Gumbrecht, 2004). Nesse sentido, 
(¿PRYD� H� +HQGULFN� ������� DSRQWDP� SDUD� R� IDWR� GH� TXH� EORJV� VmR�
for  mas de publicação diferenciadas porque se tornam uma forma de 
apro priação do ciberespaço como modo de expressar a identidade de 
seus autores. 

Weblogs estão se tornando de forma cada vez 
maior, nas identidades on-line de seus autores. A 
maioria dos weblogs não são formais, sem face, 
sites corporativos ou fontes de notícias: eles são 
autorais por indivíduos (conhecidos como blo-
gueiros), e percebidos como ‘vozes pessoais não-
editadas.11 

Os autores compreendem que os blogs, mesmo aqueles que 
não têm como característica a expressão da opinião do autor, são 
per sonalizados. “Até mesmo weblogs que não passam de uma co-
leção de links e de comentários curtos dizem algo sobre os seus au-
tores” �(¿PRYD� H� +HQGULFN�� ������12 Essa percepção do blog como 
um espaço que é imbuído da personalidade de seu autor é bastante 
recorrente na literatura. Rocha (2003) aponta o blog como um espaço 
de expressão dos sentimentos, que poderia ser percebido como outra 
forma de constituição da personalização. Blogs, assim, não são apenas 
ferramentas caracterizadas pelo seu produto: são formas de publicação 
apropriadas pelos seus usuários como formas de expressão. 

0HVPR� RV� EORJV� TXH� QmR� VmR� HVSHFL¿FDPHQWH� RSLQDWLYRV� FRQ�
11 Tradução das autoras: “Weblogs are increasingly becoming the on-line identities of their authors. 
Most weblogs are not formal, faceless, corporate  sites or news sources: they are authored by individu-
DOV��NQRZQ�DV�ZHEORJJHUV�RU�EORJJHUV���DQG�SHUFHLYHG�DV�µXQHGLWHG�SHUVRQDO�YRLFHV¶´���(¿PRYD�H�+HQ-
drick, 2005:2). Disponível em: https://doc.telin.nl/dscgi/ds.py/Get/File-46041. Acesso em 20/01/2006.
12 Tradução das autoras: “Even weblogs that are little more than collections of links and short com-
PHQWDULHV�VD\�VRPHWKLQJ�DERXW�WKHLU�DXWKRUV´��(¿PRYD�H�+HQGULFN�����������
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têm na sua escolha de links, de textos para publicar etc., seu autor 
es pelhado nessas escolhas. A partir da compreensão do blog como 
um espaço pessoal, ele é também compreendido como uma escrita 
ín tima (Schttine, 2004; Silva, 2006) e um espaço de QDUUDWLYD�GH�VL 
(Lemos, 2002, Carvalho, 2002; Sibilia, 2003, 2004; Herring, Scheidt, 
Bonus e Wright, 2004). Essa narrativa é constituída diante de um es-
pa ço público, um espaço de vigilância (Sibilia, 2004; Bruno, 2005). 
Essa vigilância, compreendida como a consciência da observação do 
weblog como espaço pessoal e da construção das impressões que o 
blogueiro deseja expor para sua audiência, também são aspectos do 
estudo da personalização dos weblogs. 

Conforme aponta o estudo de Amaral e Quadros (2006), a relação 
blogueiros-audiência e a visibilidade do autor do blog podem gerar 
³FRQ�ÀLWRV�VHPHOKDQWHV�DRV�HQIUHQWDGRV�SRU�DUWLVWDV�H�RX�SHVVRDV�TXH�
ga nham notoriedade, aqui relacionados à cobertura da prensa rosa 
e aos comentários anônimos enviados aos blogs”, além de distúrbios 
nas comunidades blogueiras e webrings (Recuero, 2003), gerados por 
trolls13 e cyberstalkers, em práticas de xingamentos e ÀDPPLQJ,14 na 
ten tativa de legitimação de sua participação no debate online (Donath, 
1999). A questão da audiência também está presente na análise do 
papel dos lurkers – os que visitam um determinado blog, mas não co-
mentam ou participam – elaborada por Ferreira e Vieira (2008).

Estudos sobre usos dos blogs

Independentemente de os blogs serem interpretados sob um viés 
estrutural, funcional ou como artefato cultural, eles consistem em su-

13 “Os trolls constituem tanto uma persona que causa distúrbio às relações sociais como podem, a  “Os trolls constituem tanto uma persona que causa distúrbio às relações sociais como podem, a 
partir de suas acusações, gerar debates que garantem a participação de um maior número de partici-
pantes, assim como podem atrair ainda mais trolls” (Amaral e Quadros, 2006). Disponível em: http://
www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n53/amaralquadros.html. Acesso em 02/02/2008.
14 “ “Flamming é o ato de postar mensagens que são deliberadamente hostis e insultos, usualmen-
te no contexto social de um grupo de discussão (geralmente na internet)”. Disponível em: http://
en.wikipedia.org/wiki/Flaming. Acesso: 08/01/2006.
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portes para a comunicação mediada por computador, ou seja, permitem 
a socialização on-line de acordo com os mais variados interesses. O 
FDUiWHU�IUDJPHQWiULR�GRV�HVWXGRV�VREUH�EORJV�VH�UHÀHWH�QR�IDWR�GH�TXH�
a maioria das publicações sobre blogs os trata a partir de abordagens 
HV�SHFt¿FDV�H�WHP�VLGR�IHLWD�VRE�IRUPD�GH�DUWLJRV��

Há, também, as coletâneas de artigos sobre o tema ou livros que 
levantam questões gerais sobre blogs. Exemplos desse tipo de pu bli-
cação têm sido lançados recentemente e muitas delas, como se po-
de notar, apelam para a alteração que os blogs impingem às comu-
nicações, enfatizando-se o aspecto “revolucionário” dos blogs e de 
seus usos em seus títulos. Em 2002, Blood e outros autores participam 
da coletânea We’ve Got blog: how weblogs are changing our culture. 
Já Biz Stone é autor de Who let the blogs out?: A hyperconnected peek 
at the world of weblogs, publicado em 2004. Blog! How the newest 
media revolutions is changing Politics, Business and Culture, de Kline 
et al., foi lançado em 2005 nos Estados Unidos. Axel Bruns e Joanne 
Jacobs, que atuam na Austrália, lançaram, em 2006, Uses of blogs, 
reu nindo vinte e dois artigos sobre a ferramenta. No mesmo ano e 
com o mesmo propósito, José Luis Orihuela lança La revolución de los 
blogs na Espanha. Também em 2006, mas em Portugal, foi lançado 
Blogs e a fragmentação do espaço público de Catarina Rodrigues,15 
que traz um apanhado geral sobre as características da ferramenta, 
po rém enfatizando os usos jornalísticos e participativos. Já em 2007, 
Orihuela se junta a outros (Orduna, Alonso, Antunes, Varela) e lança em 
português Blogs: revolucionando os meios de comunicação, cuja ên-
fase é dada ao jornalismo participativo e ao uso empresarial dos blogs. 
Outra tradução lançada em 2007 no Brasil é Blog: entenda a revolução 
que vai mudar o seu mundo, do norte-americano Hugh Hewitt.

 Outro aspecto decorrente da apropriação dos blogs como fer-
ramenta de comunicação é a FRQVWLWXLomR� GH� HVWUXWXUDV� VRFLDLV. 

15 O livro também está disponível em: http://www.labcom.ubi.pt/livroslabcom/pdfs/rodrigues-catarina- O livro também está disponível em: http://www.labcom.ubi.pt/livroslabcom/pdfs/rodrigues-catarina-
blogs-fragmentacao-espaco-publico.pdf. Acesso em 22/02/2008.
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Com  preendendo os blogs como ferramentas de comunicação e, con-
se qüentemente, de interação social, diversos autores vão analisar 
os blogs a partir das redes sociais constituídas através das trocas de 
co  mentários e links, percebidos como interação social (Ali-Hasan e 
Adamic, 2007; Marlow, 2006; Mishne e Glance, 2006; Recuero, 2003). 
Weblogs, assim, são ferramentas de publicação que possuem tam-
bém um impacto social, auxiliando na construção de estruturas so ciais 
por meio das trocas de comentários (Mishne e Glance, 2006) e con-
YHUVDo}HV��(¿PRYD�H�'H�0RRU���������(VVDV�WURFDV�GH�OLQNV�HQWUH�EOR�
gueiros, que podem acontecer nos comentários, nos blogrolls e mes-
mo nos textos das postagens, são frequentemente analisadas como 
FRQYHUVDomR� �(¿PRYD� H�'H�0RRU�� ������ 3ULPR� H� 6PDQLRWWR�� �������
Essas conversações podem, assim, ser indicativos de capital social, 
de comunidades virtuais (Herring et al., 2005; Merelo-Geurvos, Prieto, 
Rateb, e Tricas, 2004) e webrings (Recuero, 2003) etc. 

 Pesquisas têm sistematicamente apontado para o fato de os 
weblogs valorizarem bastante os comentários recebidos e que essa 
pre  sença pode ser fundamental para que se continue a postar (Miura e 
Yamashita, 2007; Nardi et al., 2004). Esses apontamentos podem mos-
WUDU� TXH� RV� FRPHQWiULRV� VmR� HOHPHQWRV� VLJQL¿FDWLYRV� GD� FXOWXUD� GRV�
blogs, e que são, se não essenciais, muito importantes como elementos 
de motivação para os blogueiros e fundamentais como ferramentas de 
interação social.

 O estudo dos blogs como constituintes de estruturas sociais 
WDP�EpP�HQJORED�R�HVWXGR�GRV�ÀX[RV�GH�LQIRUPDomR�QHVVHV�VLVWHPDV��
A troca de links entre blogueiros pode construir blogs muito populares, 
cuja divulgação de informações impacta a rede. Esses estudos também 
fo cam nos usos dos blogs como ferramentas de publicação e os tipos 
de informação que são trabalhados entre os blogueiros. 

Adar e Adamic (2005) e Gruhl et al. (2004), por exemplo, procu-
raram compreender como os padrões de linkagem poderiam auxiliar 
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QD�SUHYLVmR�GR�FDPLQKR�GR�ÀX[R�GH� LQIRUPDomR��$OL�+DVDQ�H�$GDPLF�
(2007) e Kumar et. al. (2003) mostraram que os blogueiros estão fre -
qüen temente envolvidos em grupos pequenos em que leitores e co-
PHQWDGRUHV�GLYLGHP�LQWHUHVVHV�VLPLODUHV��0XLWRV�GRV�HVWXGRV�GRV�ÀX�
xos de informação estão também relacionados com a propagação de 
memes16 (Adar et al., 2004; Halavais, 2004), ou seja, a propagação de 
SHTXHQRV�SHGDoRV�GH�LQIRUPDomR�EORJ�D�EORJ��2�HVWXGR�GRV�ÀX[RV�GH�
informação também é direcionado a partir dos estudos de motivações 
dos blogueiros na publicação das informações (Nardi et al., 2004).

Já as relações entre blogs e jornalismo no Brasil encontram-se 
entre as mais profícuas nos estudos sobre blogs. Talvez devido a isso, 
a maio ria dos artigos recebidos para publicação deste livro se ateve 
a essa relação. Sobre a discussão a respeito de produção, edição e 
dis  tribuição de notícias em blogs e suas conseqüências, bem como 
so bre aspectos discursivos da mesma, ver Matheson (2004), Singer 
(2005), Garnieri (2006), Christofolleti e Laux (2006), Quadros, Vieira e 
Rosa (2005), Quadros e Sponholz (2006), Cunha (2006, 2008), Primo 
e Träsel (2006), Storch (2007), Escobar (2006) e Vieira (2007). 

Sob o enfoque do jornalismo, também foram feitos estudos sobre 
co berturas de guerra. Destes, pode-se destacar Recuero (2003), que 
tratou dos blogs na Guerra do Iraque. Em 2005, foi publicado Baghdad 
burning: girl blog from Iraq, de autoria de Riverbend. O livro consiste 
no testemunho de uma jovem também na zona de Guerra do Iraque 
du rante sua ocupação pelos Estados Unidos e ganhou um importante 
prêmio de Jornalismo Literário (Lettre Ulisses Award). Matthew Burden 
lan çou The blog of war: front-line dispatches from soldiers in Iraq and 
Afghanistan em 2006. (VSHFL¿FDPHQWH�VREUH�D�*XHUUD�GR�$IHJDQLVWmR��
foi lançado, em 2007, Captains blog: the chronicles of my afghan va-
ca tion, por Mark Bromwich. O livro traz as postagens feitas por um 
soldado no Afeganistão em um blog. Ainda que não tenha sido feita 

16 O conceito de “meme” foi cunhado por Richard Dawkins em seu livro “O gene egoísta”. Para o  O conceito de “meme” foi cunhado por Richard Dawkins em seu livro “O gene egoísta”. Para o 
autor, o meme é análogo ao gene e propaga-se mente e mente.
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por um jornalista, esse blog tem a função de informar sobre o mundo 
da guerra.

Os blogs de guerra são percebidos por Perlmutter (2008) como um 
novo campo de batalha político. Dentro dessa esfera, Aldé e Chagas 
(2005) e Aldé, Chagas e Escobar (2007) investigam as questões po-
líticas nos blogs jornalísticos. Os blogs como espaço de discussão 
política são o tema de Davis (2005) e Bahnisch (2006) e também foram 
abordados, de uma perspectiva de rede, por Adamic e Glance (2005), 
que estudaram os blogs nas eleições americanas de 2004. Bolaño e 
Brittos (2008) realizaram uma abordagem dos blogs brasileiros nas 
eleições de 2006, mas a partir da perspectiva teórico-metodológica da 
economia política da Comunicação.

Outra área bastante profícua é a da utilização dos blogs pelas 
or ganizações. Nesse sentido, pode-se indicar, no mínimo, três tipos 
de usos de blogs. Um é o que se dá com ¿QV�LQVWLWXFLRQDLV, sendo 
que uma variedade de práticas pode ser empreendida com o que se 
convencionou chamar de blogs corporativos. Segundo Cipriani (2006), 
os blogs corporativos permitem uma maior interatividade e insta-
ntaneidade na comunicação da organização com os públicos interno 
�FR�ODERUDGRUHV�� DFLRQLVWDV�� H� H[WHUQR� �IRUQHFHGRUHV�� FOLHQWHV� ¿QDLV��
pos síveis investidores) da organização. Pode-se dizer que o objetivo do 
blog em todas as suas aplicações é possibilitar o diálogo mais informal 
entre a organização e o seu público, conferindo transparência a essa 
UH�OD�omR��&LSULDQL��������6FREOH�H�,VUDHO��������(¿PRYD�H�*UXGLQ��������
Terra, 2008).  

8P�VHJXQGR�WLSR�p�R�TXH�DWHQGH�D�¿QV�SURPRFLRQDLV�GDV�RUJDQL�
zações, como a utilização dos blogs como método de pesquisa mer -
ca dológica junto ao público e a criação de blogs para promover deter-
minados produtos e serviços como, por exemplo, a ação de mar ke ting 
viral em blogs. Gardner (2005), Wright (2005), Bly (2007), Jennings 
(2007) e Brown (2008) são referências importantes quanto a essa 
abordagem.
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Finalmente, o terceiro foco de análise dessa área é aquele que 
busca na proliferação dos blogs uma oportunidade de tomá-los como 
objetos de percepção e análise de risco para imagem das organiza-
ções, com a elaboração de ontologias em torno do negócio do ou das 
iUHDV�GH�LQWHUHVVH�GR�FOLHQWH��6DEH�VH�TXH�XPD�EXVFD�PDLV�H¿FLHQWH�
do que a dos motores de busca convencionais permite o rápido acesso 
sobre o que está sendo dito em blogs a respeito das organizações e, 
con seqüentemente, possibilita a tomada de decisão por parte desta. 
Sobre esse tema, ver Carvalho et al. (2006), cuja pesquisa está em 
andamento. No mesmo sentido, mas não necessariamente com o 
mes mo método, encontra-se a contribuição de Berkman (2008) intitu-
lada The art of strategic listening: ¿QGLQJ�PDUNHW� LQWHOOLJHQFH�LQ�EORJV�
and social media.

Já foram apontados anteriormente estudos relativos ao padrão de 
linkagem entre blogs, de distribuição de informação nos mesmos, bem 
como de questões referentes à formação de comunidades virtuais em 
blogs. Cabe ressaltar agora algumas aplicações deste último campo 
GH�HV�WXGRV��$OJXQV�HVWXGRV�SULYLOHJLDP�DVSHFWRV�VyFLR�GHPRJUi¿FRV�
na blo gosfera, com destaque para questões de gênero e de idade dos 
blo gueiros (Pedersen, Macafee, 2007; Schler et al., 2005; Nowson, 
Oberlander, 2006; Schmidt, 2007; Herring, Scheidt e Wright, 2004; 
Huffaker e Calver, 2005). 

As questões de gênero e de identidade em blogs também sur-
gem sob a perspectiva dos Estudos Culturais, das mediações e das 
interações simbólicas (Herring, Scheidt e Wright, 2004; Herring et al. 
2005; Hawkins, 2005; Gregg, 2006; Braga, 2004, 2007a, 2008; entre 
outros). We are iran: the persian blogs, de Nasrin Alavi (2005), chama 
a aten ção de estudo para a questão da identidade. Nota-se que as 
prá ticas subculturais são terreno fértil para serem examinadas em 
blogs. Ainda que enfatizando a perspectiva das redes sociais, Recue ro 
(2005) apresentou estudo sobre as redes formadas a partir de comu-
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nidades de blogs pró-anorexia e pró-bulimia. Hodkinson (2006) analisa 
a comunicação e a sociabilidade da subcultura gótica na blogosfera 
inglesa; Ferreira, Vieira e Rigo (2007) descrevem os usos dos blogs 
dos EMOs brasileiros em seu discurso e visual; Amaral (2007b) co-
menta sobre as práticas de blogagem da subcultura electro-indus trial 
associadas a outras plataformas de distribuição de música. Mesmo 
GHQ�WUR� GR� kPELWR� GRV� TXH� DQDOLVDP� D� EORJRVIHUD� QHWSRUQRJUi¿FD�
(Shah, 2005; Messina, 2006; Amaral, 2007a; Jakubowski, 2008a, 
2008b) há distinções. Um uso apontado por Vieira (2006) descreve 
a re pre sentação da vida das pessoas que morreram e tiveram seus 
blogs atualizados por membros da família e amigos. 

O cruzamento entre blogs e literatura aparece nas pesquisas de 
Prange (2002), Fernandes (2005), Paz-Soldan (2005), Cortes-Her-
nandéz (2006), Di Luccio e Nicolaci-da-Costa (2007), Casciari (2007) e 
Vidal, Azevedo e Aranha (2008). 

Outros usos analisados apontam para os blogs como forma hí-
brida de entretenimento, divulgação de informação e de marketing, 
como no caso dos blogs de música (Jennings, 2007), blogs de moda 
(Amaral, Ferreira e Vieira, 2007; Ferreira, 2007) e o blog mesmo como 
ferramenta produtora de moda (Ferreira e Vieira, 2007). 

Uma outra vertente mostra como a utilização de blogs por Pes-
soas com Necessidades Especiais (PNE) vem crescendo. Quanto às 
possibilidades tecnológicas apresentadas pelos blogs para o desen-
volvimento dessas pessoas a partir da socialização, bem como suas 
limitações em função da falta de acessibilidade dessas ferramentas, 
vale destacar Goggin e Noonan (2006) e Bez, Montardo e Passerino 
(2008). A socialização on-line em blogs de familiares de PNE, que 
neles discutem sobre tratamentos, angústias e vitórias na educação de 
VHXV�¿OKRV��SRGH�VHU�YLVWD�HP�0RQWDUGR�H�3DVVHULQR��������

Também são freqüentes as investigações sobre a utilização dos 
blogs em Educação. Já entre os primeiros trabalhos publicados so-
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bre usos de blogs no Brasil, por exemplo, encontram-se estudos que 
estabelecem essa relação (Barbosa, 2003; Gutierrez, 2003, por exem-
plo). De maneira geral, os estudos tomam os blogs na sua di mensão 
pedagógica, como um instrumento no Ensino Básico, Médio e Superior. 
Em Penrod (2007), Piontek (2008), Richardson (2006), Farmer (2006), 
Burgess (2006), Gutierrez (2005) e Hendron (2008) encontram-se 
ques tões relativas a esse aspecto em diferentes acepções. Já os blogs 
FRPR�HVSDoR�GH�GLVFXVVmR�DFDGrPLFD�H�GLYXOJDomR�FLHQWt¿FD�VmR�R�
ob jeto de estudo de Halavais (2006) e Walker (2006).

 Embora não ancorado em uma perspectiva pedagógica, mas sim 
sociológica, Gomes (2007) traz os blogs como pano de fundo para a 
questão do conhecimento e da complexidade.

Na direção da articulação entre blogs e tecnologias móveis, de-
stacam-se os estudos de Lemos e Novas (2005), Pellanda (2005, 2006) 
e Silva (2007a, 2007b). Tais trabalhos atentam para a construção dos 
blogs como espaços móveis, que podem ser acessados e constituídos 
independentemente do espaço físico e que podem, ainda, auxiliar nas 
reconstruções desses espaços. 

Outro ponto fundamental quanto à investigação sobre blogs é 
a metodologia utilizada para sua apreensão como objeto de estudo. 
Sobre diferentes aplicações nesse sentido, a próxima seção indica 
algumas abordagens pertinentes. 

Metodologias para o estudo dos blogs

Devido à complexidade e amplitude do fenômeno, as questões de 
ordem metodológica na condução de investigação sobre blogs também 
têm aparecido constantemente nos debates acadêmicos. Uma variada 
gama de propostas metodológicas destaca-se nos estudos, como em 
Blumenthal (2005), que apresenta o uso de uma metodologia “open 
source”��%R\G���������TXH�LQGLFD�XPD�PHWRGRORJLD�GH�FXQKR�UHÀH[LYR��
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e mesmo através da aplicação de ferramentas como o Google 
PageRank (Kirchhoff, Bruns, Nicolai, 2007). Um rastreamento e a aná-
li se de algumas metodologias mais utilizadas foram levantadas por 
Quadros (2007).

8PD� SHUVSHFWLYD� XWLOL]DGD� SRU� PXLWRV� DXWRUHV� p� D� QHWQRJUD¿D�
(Hine, 2000, 2005; Kozinets, 2002, 2007), como uma adaptação do 
PpWRGR�HWQRJUi¿FR�SDUD�RV�DPELHQWHV�RQ�OLQH��(P�VHX�PDLV�UHFHQWH�
artigo, Kozinets (2007) inclui os blogs como uma rica ferramenta para 
D�DSOLFDomR�GR�PpWRGR��SULQFLSDOPHQWH� OLJDGR�jV�TXHVW}HV�GRV�SHU¿V�
GH�FRQVXPR��2V�XVRV�GD�QHWQRJUD¿D�DSDUHFHP�QR�HVWXGR�GH�EORJV�GH�
Montardo e Passerino (2006) e de Braga (2007). No mesmo sentido, 
tem-se a abordagem do blog em si problematizado como diário de 
FDP�SR� RX� IHUUDPHQWD� HWQRJUi¿FD� �:DUG�� ������� DVVLP� FRPR� R� EORJ�
GR�SUySULR�SHVTXLVDGRU�FRPSUHHQGLGR�FRPR�QDUUDWLYD�DXWRQHWQRJUi¿FD�
(Ama ral, 2008). Outra metodologia bastante utilizada é a Análise de 
Redes Sociais (Recuero, 2006; Benkenstein, Montardo e Passerino, 
2007; Ali-Hasan e Adamic, 2005; Adamic e Glance, 2006, entre outros). 
Den tro dessa abordagem, estudam-se as redes compostas em blogs 
através de seus comentários e/ou conexões e observam-se as carac-
terísticas estruturais e dinâmicas dessas redes. A partir desses ele-
mentos, estudam-se as características dos laços e capital sociais 
(Recuero, 2004).

Ao término desse capítulo, pode-se dizer que é na diversidade 
de apropriações que os blogs suscitam que reside a sua permanência 
como ferramenta de socialização on-line e como objeto de estudo na 
web depois de dez anos de existência. Frente a isso, projeta-se que 
o incremento dos blogs quanto à mobilidade e os novos formatos de 
micro-conteúdos (Pownce,17 Twitter,18 Jaiku19), já em curso, ten dem a 
continuar dinamizando os usos dos blogs e a inspirar novas investi-
gações sobre os mesmos.  
17  http://pownce.com.  http://pownce.com.
18  http://twitter.com.  http://twitter.com.
19  http://jaiku.com.  http://jaiku.com.
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O ciberespaço e a escrita de 
si na contemporaneidade:
repete o velho, o novo blog?

Rosa Meire Carvalho de Oliveira

$VVLP�FRPR�DV�IRUPDV�GH�DXWRELRJUD¿DV�IRUDP�RV�PHLRV�HQFRQ�
WUDGRV�SDUD��D�SDUWLU�GR�5HQDVFLPHQWR��FRP�PDLV�LQWHQVLGDGH��RV�LQ�GL�
YtGXRV�VH�GL]HUHP��FULDUHP�XPD�FRQVFLrQFLD�GH�VL��VREUH�VL��QD�FRQWHP�
SR�UDQHLGDGH�� HVVH� SDSHO� p� H[HUFLGR� WDPEpP� SHORV� GLiULRV� RQ�OLQH��
ZHEORJV�RX�EORJV��,QGLYtGXRV�FRQWLQXDP�XVDQGR�D�IRUPD�DXWRELRJUi¿FD�
PDLV�SUy[LPD�GR�FRWLGLDQR��R�GLiULR��SDUD�HVFUHYHU�VXDV�SUySULDV�YLGDV�
D�SDUWLU�GH�VHXV�SUySULRV�WH[WRV��

Como registro do “campo da atualidade” (Cocheyras, 1978), o 
GLi�ULR�GLIHUH�GH�RXWUDV� IRUPDV�DXWRELRJUi¿FDV��FRPR�D�DXWRELRJUD¿D��
D�ELR�JUD¿D�RX�D�PHPyULD��H[DWDPHQWH�SHOR�UHJLVWUR�GR�HIrPHUR��SHOD�
PDU�FD�omR�GR�SUHVHQWH��GR�FRWLGLDQR�TXH�VH�TXHU�SDUWLOKDU��(�LVVR�ID]�
HVVH�JrQHUR�GLVFXUVLYR�VHU�PDLV�IDFLOPHQWH�DSURSULDGR�SHORV�VXMHLWRV�
FRQ�WHP�SRUkQHRV��TXH�XWLOL]DP�D�LQWHUQHW�SDUD�S{U�HP�SUiWLFD�VHXV�UH�
JLVWURV�GLiULRV��VXDV�YLGDV�HP�IRUPD�GH�WH[WRV��HP�EXVFD�GH�SDUWLOKD�H��
FRPR�VHXV�DQWHFHVVRUHV��GH�PDLRU�FRQVFLrQFLD�GH�VL�QR�PXQGR��

2V� PRGHUQRV� GLDULVWDV� QmR� TXHUHP� HPRo}HV� tQWLPDV��
TXHUHP� GLYLGLU� FRP� R� RXWUR� R� VHX� ROKDU� SHOR� PXQGR��
SHOD� VXD� FLGDGH�� VHX� EDLUUR�� VXD� UXD�� QXPD� YROWD� j� DO�
GHLD�� RX� VHMD�� QXPD� EXVFD� GH� VROLGDULHGDGH�� GH� FDORU�
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KXPDQR�� (VWUDQKDPHQWH�� HVWD� EXVFD� WHP� FRPR� PHLR�
XP�LQV�WUXPHQWR�IULR�H�WpFQLFR��D�PiTXLQD��R�FRPSXWDGRU�
�0X]DUW����������

2OLYHLUD� ������� ������ QRWD�TXH�� D� SDUWLU� GD� FULDomR�GD� LQWHUIDFH�
Blogger��HP�������GH�IRUPD�UHYROXFLRQiULD��FDGD�YH]�PDLRU�Q~PHUR�GH�
SHVVRDV�SDVVRX�D�DSUHVHQWDU�H�PRGHODU�DV�VXDV�SUySULDV�LGHQWLGDGHV�
QR�FLEHUHVSDoR��

$� GLVSRQLELOLGDGH� GH� FHQWHQDV� GH� IHUUDPHQWDV� GH� SRVWDJHP� GH�
EORJV��PXLWDV�GHODV�JUDWXLWDV�� IH]�FRP�TXH�� UDSLGDPHQWH��KRPHQV�H��
HV�SH�FLDOPHQWH��PXOKHUHV�GR�PXQGR�LQWHLUR�SRVWDVVHP�VXDV�YLGDV�HP�
IRUPDV�GH� WH[WRV��%ORJV��HQWmR��SDVVDP�D�GHVHPSHQKDU� IXQo}HV�YD�
ULDGDV��GHVGH�R�PRGHOR�GH�¿OWUR�GH�QRWtFLDV�GH�-RUQ�%DUJHU��SDVVDQGR�
SRU�FRQWH~GRV� MRUQDOtVWLFRV��HGXFDFLRQDLV��SROtWLFRV�H�FXOWXUDLV�RX�DWp�
PHV�PR�PHURV�GLiULRV�tQWLPRV��QR�TXDO�R�EORJXHLUR�HVFUHYH��FRP�GHWD�
OKHV��VREUH�R�VHX�GLD�D�GLD�

2�SULQFLSDO�GLIHUHQFLDO�GD�QRYD�LQWHUIDFH�p�TXH��VHJXQGR�2OLYHLUD�
�������S��������³HOD�WURX[H�YHORFLGDGH�QD�FULDomR��SRVWDJHP�H�DWXDOL]DomR�
GRV� FLEHUGLiULRV�� GHPRFUDWL]DQGR� R� DFHVVR� GH� QmR�HVSHFLDOLVWDV� HP�
OLQJXDJHP�FRPR�KWPO (Hipertext, Markup Language),1 ftp (File Transfer 
Protocol),2� GHQWUH� RXWUDV�� j� FRQVWUXomR� H� PDQXWHQomR� GDV� SiJL�QDV�
SHVVRDLV´��&RP�LVVR��TXDOTXHU�SHVVRD�TXH�GRPLQDVVH�QRo}HV�EiVL�FDV�
GH�LQJOrV�SRGHULD�WHU�XP�ZHEORJ�RX�EORJ, FRPR�SDVVDUDP�D�VHU�FKD�
PDGRV�RV�GLiULRV�FULDGRV�FRP�HVWH�PRGHOR�GH�LQWHUIDFH�TXH�VH�DVVH�
PHOKD�D�XP�HGLWRU�GH�WH[WRV��

$�SDUWLU�GH�HQWmR��FRPR�RQGDV��D�ZHE� WHP�VRIULGR�XP�SURFHVVR�
GH� WUDQVIRUPDomR� QXQFD� DQWHV� YLVWR�� SHUPLWLQGR� TXH� FDGD� YH]�PDLV�

1�2�+70/��OLQJXDJHP�GH�PDUFDomR�GH�WH[WR��p�XPD�GDV�PDLV�DQWLJDV�QD�SURGXomR�GH�VLWHV�SDUD�D�
FRQVWUXomR�GH�SiJLQDV�GD�ZHE�
2 Sigla para File Transfer Protocol���6LVWHPD�GH�3URWRFROR�GH�7UDQVIHUrQFLD�GH�$UTXLYRV���R�)73�p�R�
SURWRFROR�SDUD�WUDQVPLWLU�RX�UHFHEHU�DUTXLYRV�SHOD�LQWHUQHW��4XDQGR�VH�GHVHMD��SRU�H[HPSOR��KRVSHGDU�
XP�VLWH�QD�LQWHUQHW��D�WUDQVIHUrQFLD�GRV�DUTXLYRV�GR�FRPSXWDGRU�ORFDO�SDUD�R�SURYHGRU�VH�Gi�SRU�PHLR�
GHVWH�FRQMXQWR�GH�SDGU}HV��,QIRUPDo}HV�GLVSRQtYHLV�HP��KWWS���ZZZ�GLFZHE�FRP�II�KWP��$FHVVR�HP�
�����������
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SHV�VRDV�SRVVDP��GH�XPD�PDQHLUD�VLPSOHV��SRVWDU�SHQVDPHQWRV��LGpL�
DV�� UHÀH[}HV��HVFUHYHU�VREUH� WXGR�H�VREUH�QDGD�QD�UHGH�PXQGLDO�GH�
computadores. 

Diários e a invenção de si 
 
1R�FDPSR�GD�SUHVHQoD�SROtWLFD�GDV�PXOKHUHV�QR�FHQiULR�VRFLDO��

D�SRVVLELOLGDGH�GH�SRVVXLU�H�PDQWHU�HP� IXQFLRQDPHQWR�XP�EORJ� WHP�
VLJ�QL¿FDGR�SDUD�HODV�D�DEHUWXUD�GH�XP�HVSDoR�GH�H[SUHVVmR��TXH��KLV�
WRULFDPHQWH��QHP�VHPSUH�HVWHYH�GLVSRQtYHO��

(QIRFDQGR�QD�PDLRULD�GRV�FDVRV�R�PXQGR�GRPpVWLFR��HVSLULWXDO��
LQWHULRU��RV�GLiULRV�HVFULWRV�SRU�PXOKHUHV�IRUDP�PXLWDV�YH]HV�WUDWDGRV�
FRPR�PHQRV� OHJtWLPRV� GR� TXH� DTXHOHV� HVFULWRV� SRU� KRPHQV��$� GLIH�
UHQ�oD�HQWUH�RV�GRLV�HVWLORV�OLQJ�tVWLFRV�HVWi�QR�IDWR�GH�RV�GLiULRV�SHV�
VRDLV�PDVFXOLQRV�UHÀHWLUHP�R�PXQGR�GRV�KRPHQV��PDLV�YROWDGR�WUDGL�
FLRQDOPHQWH�SDUD�D�DomR��5HODWRV�PLOLWDUHV��SROtWLFRV��GH�YLDJHP�RX�GH�
DYHQWXUD��GHQWUH�RXWURV��VmR�IXQo}HV�PXLWR�FRPXQV�HQFRQWUDGDV�QRV�
GLi�ULRV�SHVVRDLV�GH�KRPHQV�HVFULWRUHV�

$�HVVHV�GRLV�PRGRV�GLIHUHQFLDGRV�GH�DWXDomR��GH�PRGRV�GH�VHU�
SUL�YDGR�H�S~EOLFR�SDUD�PXOKHUHV�H�KRPHQV��UHVSHFWLYDPHQWH��*DQQHWW�
�������������FKDPD�GH�³HVIHUDV�GH�GLVFXUVR�SULYDGD�H�S~�EOLFD´��UHIHUHQ�
FLDQGR�DV��UHVSHFWLYDPHQWH��j�PXOKHU�H�DR�KRPHP��

$� SHVTXLVDGRUD� DPHULFDQD� 'DOH� 6SHQGHU� GL]� TXH� D� GLFRWRPLD�
PDVFXOLQR�IHPLQLQR��S~EOLFR�SULYDGR�p�PDQWLGD�SDUD�SHUPLWLU�jV�PXOKH�
UHV� HVFUHYHUHP� SDUD� XPD� DXGLrQFLD� SULYDGD�� GHVHQFRUDMDQGR�DV� GH�
HVFUHYHU�SDUD�DXGLrQFLDV�S~EOLFDV��TXH�VHULD�XPD�DUWH�PDVFXOLQD��

������ 1D� HVIHUD� ³SULYDGD´�� PXOKHUHV� WrP� VLGR� SHUPLWLGDV�
D� HVFUHYHU� SDUD� HODV�PHVPDV� �SRU� H[HPSOR�� GLiULRV�� H�
para outros em forma de cartas, tratados morais, artigos 
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GH� LQWHUHVVH� SDUD� RXWUDV� PXOKHUHV� H� PHVPR� QRYHODV�
SDUD� PXOKHUHV� �GXUDQWH� R� VpF�� ;,;�� PXOKHUHV� HUDP� D�
YLJD�PHVWUD�GR�S~EOLFR�OHLWRU�GH�QRYHODV���DSXG�*DQQHWW�
���������

 

*DQQHWW��,GHP������OHPEUD��DLQGD��TXH�

&DUWDV� H� RXWURV� WLSRV� GH� HVFULWD� FRODERUDWLYD�� DXWRELR�
JUD¿DV��PHPyULDV��FDUWDV�GH�SURWHVWR�H�HQVDLRV��QRYHODV�
H�FRQWRV��H�SULQFLSDOPHQWH��GLiULRV�SHVVRDLV�� VmR� WRGRV�
DVVRFLDGRV��HPERUD�QmR�H[FOXVLYDPHQWH��FRP�R� OHJDGR�
GD�HVFULWD�GH�PXOKHUHV��$V�IRUPDV�WrP�VLGR�ÀXLGDV��QmR�
ULJLGDPHQWH� GH¿QLGDV�� RV� HVWLORV� VmR� SODQRV�� YHUQD�
FXODUHV��RV�DVVXQWRV�H� WpFQLFDV�VmR�DGTXLULGRV�GD�YLGD�
GLiULD��IDPtOLD��HYHQWRV��UHODFLRQDPHQWRV��DV�IXQo}HV�VmR�
JHUDOPHQWH�DTXHODV�GH�XWLOLGDGH�SHVVRDO�RX�VRFLDO� �QmR�
QHFHVVDULDPHQWH�S~EOLFD��

*DQQHWW�FRQFOXL�TXH�R�VWDWXV GH�HVFULWRUDV�VHP�H[SUHVVmR�HUD�UH�
VXOWDGR�GD�GLVFULPLQDomR�VRIULGD�SHODV�PXOKHUHV�DR�ORQJR�GRV�WHP�SRV��
5HOHJi�ODV� j� HVIHUD� SULYDGD� VLJQL¿FDYD� DVVHJXUDU� DR� KRPHP� KHJH�
PRQLD�OLQJ�tVWLFD�H�SROtWLFD�

+RPHQV� WrP� VLGR� RV� FULDGRUHV� GDV� IRUPDV� GH� HVFULWD�
S~EOLFD�H� WrP�DYDOLDGR�H�FRQWURODGR�R�DFHVVR�GR�TXH�p�
SXEOLFDGR��7DPEpP�DRV�KRPHQV��PXLWR�PDLV�GR�TXH�jV�
PX�OKHUHV�� WHP� VLGR� JDUDQWLGR� R� DFHVVR� j� HGXFDomR�� R�
TXH�JDUDQWH�R�DFHVVR�DR�GLVFXUVR�HVFULWR�S~EOLFR��,GHP��
LELGHP�����

$�SHVTXLVDGRUD�FLWD�FRPR�H[HPSOR�R�IDWR�GH�TXH��HPERUD�QR�VpF��;,9�
KRXYHVVH�UHJLVWUR�GH�PXOKHUHV�IUHT�HQWDQGR�XQLYHUVLGDGHV�HXURSpLDV�
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H�DWp�QHODV� OHFLRQDQGR��HVVD�SRUWD� IRL� IHFKDGD�QR�5HQDVFLPHQWR��(��
GXUDQWH�PXLWR�WHPSR��QR�2FLGHQWH��HODV�¿FDUDP�LPSHGLGDV�GH�DFHV�VDU�
D�HGXFDomR�DWp�PHWDGH�GR�VpF��;,;�H��HP�DOJXQV�FDVRV��DWp�R�VpF��
;;��*DQQHWW�OHPEUD�TXH�2[IRUG�QmR�DEULX�VXDV�SRUWDV�jV�PXOKHUHV�DWp�
������H�&DPEULGJH��DWp�������¬V�PXOKHUHV��UHSHWLGDPHQWH��VHJXQGR�D�
DX�WRUD��³WrP�VLGR�GLWR�TXH�QmR�SRGHP�H�QmR�GHYHP�HVFUHYHU�QD�HVIHUD�
S~�EOLFD��(��TXDQGR�R�WHP�IHLWR��WrP�VLGR�ULGLFXODUL]DGDV��FULWLFDGDV�RX�
LJ�QRUDGDV��,GHP��LELGHP�´��

Tradição masculina x exclusão feminina

(PERUD�QR�LPDJLQiULR�SRSXODU�RV�GLiULRV�tQWLPRV�HVWHMDP�GLUHWD�
PHQWH�OLJDGRV�jV�PXOKHUHV��D�WUDGLomR�GHVVH�JrQHUR�GH�HVFULWD�IRL��DR�
ORQJR�GRV�VpFXORV��SUHGRPLQDQWHPHQWH�PDUFDGD�SRU�KRPHQV��2�SRGHU�
PDVFXOLQR�GH�GHFLGLU� VREUH�D� IRUPD�GH�SXEOLFDomR� IRL�XPD�GDV�PDLV�
LP�SRUWDQWHV�IRUoDV�TXH�¿]HUDP�VLOHQFLDU�D�YR]�GH�PXOKHUHV�GLDULVWDV��
&DELD�DRV�KRPHQV�D�~OWLPD�SDODYUD�VREUH�R�TXH�VHULD�SXEOLFDGR��1HVVH�
VHQ�WLGR��DV�SURGXo}HV�IHPLQLQDV�HUDP�GHVYDORUL]DGDV�TXDQGR�GD�DGR�
omR�GRV�FULWpULRV�GH�SXEOLFDomR��HVSHFLDOPHQWH�QR�TXH�GL]�UHVSHLWR�DR�
FRQWH~GR�GRV�HVFULWRV�GH�PXOKHUHV��$�SHVTXLVDGRUD�DPHULFDQD�3HQH�
ORSH�)UDQNOLQ�� FLWDGD� SRU�*DQQHWW� �,GHP�� LELGHP������� VXU�SUH�HQGH�VH�
FRP�RV�UHVXOWDGRV�GH�VXD�SHVTXLVD�

2�TXH�HX�HQFRQWUHL�HQWXVLDVPRX�PH��D�YDVWD�PDLRULD�
GH�GLiULRV�SXEOLFDGRV�HUD�GH�KRPHQV��2V�PLOKDUHV�
GH�GLiULRV�GH�PXOKHUHV�QmR�SXEOLFDGRV�HVWDYDP�HP�
DUTXLYRV�DWUDYpV�GR�SDtV�±�PLOKDUHV��FRQFOXt��HVWD�
YDP�QRV�SRU}HV��FRPR�R�PHX��(X�QRWHL�TXH�GLiULRV�
GH�KRPHQV�SXEOLFDGRV�HUDP�IUHT�HQWHPHQWH�KLVWy�
ULDV� GH� H[SORUDomR�� JXHUUD�� SROtWLFD� RX� DYHQWXUD��
RX� HUDP�GLiULRV� GH� IDPRVRV� HVFULWRUHV� RX� ¿JXUDV�
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KLVWyULFDV��2V�GLiULRV�GH�PXOKHUHV�SXEOLFDGRV�HUDP�
jV�YH]HV�GH�SHVVRDV�IDPRVDV��PDV�IUHT�HQWHPHQWH�
eles eram [de autoria] da esposa, mãe ou irmã de 
XP�KRPHP�IDPRVR��3RUTXH�PXOKHUHV�QmR�HVWDYDP�
QD�PDLRU�SDUWH�HVFDODQGR�PRQWDQKDV�RX�FRUUHQGR�
SDUD�R�HVFULWyULR��QLQJXpP�WLQKD�FRQVLGHUDGR�VHXV�
GLiULRV�SDUWLFXODUPHQWH�LQWHUHVVDQWHV�

*DQQHWW�FRQFOXL�TXH�R�HVWXGR�GD�WUDGLomR�GHQRWD�TXH�R�GLDULVPR�
WUD�GLFLRQDO�p�XP�JrQHUR� ³HOLWL]DGR��HXURSHX��EUDQFR��KHWHURVVH[XDO�H�
PDV�FXOLQR´�H�VH�TXHL[D��

$Wp�UHFHQWHPHQWH��R�GLVFXUVR�VREUH�GLiULRV�WHP�VLGR�FRQ�
GX]LGR�SRU�KRPHQV�VREUH�KRPHQV��XVDQGR�FULWpULRV�PDV�
FXOLQRV� SDUD� DYDOLDU� R� WUDEDOKR� TXH� WHP� PDUJLQDOL]DGR�
RX�HOLGLGR�D� WUDGLomR�GR�GLiULR�GH�PXOKHUHV��2�VHJXQGR�
SUR��EOHPD�p�TXH�GLiULRV�PDVFXOLQRV�WrP�JHUDOPHQWH�VLGR�
FRQ��VLGHUDGRV�PDLV�LPSRUWDQWHV�H��DOpP�GR�PDLV��WrP�VLGR�
IUH�T�HQWHPHQWH�SUHVHUYDGRV��2XWUD�UHFHQWH�H�LPSRUWDQWH�
UD]mR�SDUD�D�SUHVHQWH�ODFXQD�QRV�GLVFXUVRV�VREUH�GLiULRV�
p�TXH�R�New Criticism��D�PDLV�LPSRUWDQWH�FUtWLFD�OLWHUiULD�
GD� SULPHLUD�PHWDGH� GR� VpF�� ;;�� FRORFRX� HQRUPH� YDORU�
VREUH�D�IRUPD�GH�HVFULWD�DXW{QRPD��DXWRFRQWLGD��IRUPDO�
H� GH�OLEHUDGDPHQWH� FKHLD� GH� DUWH�� TXDQGR� GHVYDORUL]RX�
YiULRV�RXWURV�WLSRV�GH�HVFULWD��LQFOXLQGR�RV�GLiULRV �,GHP��
LELGHP����������

(VVD� UHYHODomR� QRV� ID]� FRPSUHHQGHU� R� IDWR� GH� TXH� Vy� UHFHQ�
WHPHQWH�GLiULRV�GH�PXOKHUHV�SDVVDUDP�D�VHU�SXEOLFDGRV�GH�IRUPD�PDLV�
FRQVWDQWH��*DQQHWW��,GHP������OHPEUD�TXH�³QmR�p�j�WRD�TXH�DV�SRXFDV�
GLD�ULVWDV�IDPRVDV�HVWmR�QR�VpF��;;��FRPR�$QQH�)UDQN��$QDwV�1LQ��$QQH�
0DUURZ�/LQGEHUJK�RX�0D\�6DUWRQ´��

&XOOH\������������SRU�VXD�YH]��REVHUYD�TXH�PHQRV�GH�����GRV�
GLi�ULRV�OLVWDGRV�QR�OLYUR�GR�SHVTXLVDGRU�DPHULFDQR�:LOOLDPV�0DWWKHZV��
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autor de American diaries: an annotated bibliography of american 
diaries written prior to the year 1861��SXEOLFDGR�HP������SHOD�(GL�WRUD�
GD�8QLYHUVLGDGH�GD�&DOLIyUQLD��%HNHUOH\��H��QR�OLYUR�American diaries: 
an annotated bibliography of published american diaries and journal, 
SX�EOLFDGR�HP������SRU�/DXUD�$UVNH\��1DQF\�3ULHV�H�0DUFLD�5HHG��VmR�
GLi�ULRV�HVFULWRV�SRU�PXOKHUHV�

(P�FRQWUDSDUWLGD�� R� SUySULR�&XOOH\� SURGX]� HP�A day at a time: 
the diary literature of american women from 1764 to the present, uma 
DQWRORJLD�FRQWHQGR����GLiULRV�GH�PXOKHUHV�GH�GLYHUVDV�FODVVHV�H�FXO�
WXUDV��UHYHODQGR�XP�SDLQHO�GH�PDLV�GH�����DQRV�GH�WUDGLomR�GR�JrQHUR��
7DPEpP�5RQDOG�%O\WKH���������HP�The pleasures of diaries; four cen-
turies of private writing, DSUHVHQWD�XPD�DQWRORJLD�GH����GLDULVWDV��GHQ�
WUH�RV�TXDLV����±�RX�VHMD������±�VmR�PXOKHUHV�

'LiULRV� GH�PXOKHUHV� SDVVDUDP� D� JDQKDU� GHVWDTXH�PDLV� UHFHQ�
WHPHQWH��VHQGR�D�PDLRU�SDUWH�GHOHV�SXEOLFDGD�QR�VpF��;;��2�VpF��;,;��
FRQVLGHUDGR�R�VpFXOR�GRV�GLiULRV�tQWLPRV��HVWi� OLJDGR�j�REUD�GH�XPD�
IUDQFHVD��$PDQGLQH�$XURUH�/XFLH�'XSLQ��TXH��FXULRVDPHQWH��DGRWDYD�
SVHX�G{QLPR�PDVFXOLQR�� *HRUJH� 6DQG�� FXMR� GLiULR�� LQWLWXODGR� Journal 
Intime, IRL�SXEOLFDGR�SHOD�SULPHLUD�YH]�HP������

9DOH� OHPEUDU��DLQGD��TXH��QD� WUDGLomR�GR�GLDULVPR��R�PDUFR�GRV�
GLi�ULRV� SHVVRDLV� p� DWULEXtGR�DR�HVFULWRU� LQJOrV�6DPXHO�3HS\V� ������
������� FRQVLGHUDGR� HVFULWRU� PRGHOR� GR� JrQHUR�� (OH� HVFUHYHX� HQWUH�
�����H�������HP�HVFULWD�WDTXLJUi¿FD��RV����YROXPHV�GH�VHXV�GLiULRV�
cha mados de Memoirs��TXH�IRUDP�SXEOLFDGRV�VRPHQWH�HP�������DSyV�
WHUHP� VLGR� GHVFREHUWRV� H� GHFLIUDGRV�� $WUDYpV� GHVVHV� H[HPSODUHV��
3HS\V�H[HU�FHUi�R�KiELWR�FUtWLFR�GD�PHQWH��DVVRFLDGR�FRP�D�REVHUYDomR�
H�UH�ÀH[mR�GR�PXQGR�ItVLFR��VRFLDO��H�GR�PXQGR�LQWHULRU��1RV�GH]�DQRV�
HP�TXH�HVFUHYHX�RV�GLiULRV�±�HQWUH�RV����H�RV����DQRV�±��3HS\V�UHÀHWLX�
VXD�DWXDomR�FRPR�XP�KRPHP�LPSRUWDQWH�GD�FRUWH�LQJOHVD��FLUFXODQGR�
QRV�DOWRV�HVFDO}HV�FLHQWt¿FRV�H�FXOWXUDLV�GR� UHLQDGR�GH�&KDUOHV� ,,��D�
TXHP�VHUYLX�GH�SHUWR�FRPR�PHPEUR�GD�PDULQKD�
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Blogs femininos e construção de identidades 
 
&XULRVDPHQWH��EORJV�HVFULWRV�SRU�PXOKHUHV� WrP�UHFHELGR�QD�QHW�

XPD�FDUJD�SHMRUDWLYD��WDO�TXDO�HQIUHQWRX�D�HVFULWD�S~EOLFD�GH�PXOKHUHV�
DR�ORQJR�GRV�VpFXORV��0HVPR�WHFHQGR�VREUH�WHPDV�YDULDGRV��R�GLVFXUVR�
IHPLQLQR�QRV�EORJV�SRVVXL�XPD�QXDQFH�SDUWLFXODU�TXH�RV� LGHQWL¿FD�H�
UHÀHWH��SRU�SDUWHV�GH�KRPHQV�H�WDPEpP�GH�PXOKHUHV��XPD�FDUJD�GH�
SUH�FRQFHLWRV�TXH�RV�TXDOL¿FD�FRPR�DOJR�GHVDERQDGRU��FRQIRUPH�SR�
GHPRV�REVHUYDU�QHVVHV�H[FHUWRV��

������RV�PDLV�IDPRVRV�EORJV�IHPLQLQRV��PLVV�SHDUOV��ERPED�
LQWHOLJHQWH�� WLWLWL��VmR�EORJV�GR�³HX�KRMH� WRX� WULVWH�SRUTXH�
QmR� YL� D� QRYHOD´�� RX� ³DV�PLQKDV� DPLJDV� GL]HP�TXH� HX�
HVWRX�PDLV�JRUGD´�±�Cigarra na paisagem3 

8P�GRV�PHXV�OHLWRUHV�IDODYD�PH�Ki�XQV�GLDV�GD�GLIHUHQoD�
HQWUH� RV� EORJV� IHPLQLQRV� H� RV� PDVFXOLQRV�� (� GL]LD�PH�
VHUHP� RV�PDVFXOLQRV�PXLWR�PDLV� LQWHUHVVDQWHV� SRUTXH�
PDLV�REMHFWLYRV��PHQRV�ODPHFKDV��HWF��HWF���±�A pantufa4

5HFRPHQGRX�RXWUD�HVWUDWpJLD�TXH�GHFOLQHL�FRP�FHUWD�I~ULD�
YHODGD��³TXH�WDO�ID]HUHV�XPD�DQiOLVH�GRV�EORJV�IHPLQLQRV�
H�GL]HUHV�TXH�VmR�QD�PDLRULD�VXSHU¿FLDLV�� LQVX¿FLHQWHV��
TXH�HODV�QmR�FRQVHJXHP�HVFUHYHU�GH]�IUDVHV�FRP�R�Pt�
QLPR�LQWHUHVVH�H�Vy�HVFUHYHP�VREUH�HVWDGRV�GD�DOPD�YH�
JHWDWLYRV�GR�WLSR��µSD��KRMH�Wi�IULR�SD��QmR�PH�DSHWHFH�ID]HU�
QDGD�YRX�YHVWLU�PLQKDV�PHLDV�GH�DOJRGmR�H�PHWHU�PH�QD�
FDPD�D�OHU�1LFKRODV�6SDUNV��GDK�´�±�A ferida narcísica�

3HUFHEL�TXH�QD�PDLRULD�GRV�EORJV�IHPLQLQRV�WHP�¿JXULQKDV�
³IR¿QKDV´��VmR�FRU�GH�URVD��FKHLRV�GH�¿UXOLQKDV����(�ROKHL�
R�PHX��e�SUHWR��+HKHKH�����±�Blog da Dani Falks�

3�'LVSRQtYHO�HP��FLJDUUDQDSDLVDJHP�EORJVSRW�FRP���������\HOORZ�EULFN�URDGB���KWPO��$FHVVR�HP�
�����������
4�'LVSRQtYHO�HP��SDQWXID�EORJVSRW�FRP��$FHVVR�HP������������
�� 'LVSRQtYHO� HP�� �DIHULGDQDUFLVLFD�FRP�����B��B��B�DIHULGDQDUFLVLFDBDUFKLYH�KWPO�� $FHVVR� HP�
�����������
��'LVSRQtYHO�HP��GDQLHOOHIDONV�ZHEORJJHU�WHUUD�FRP�EU�������BGDQLHOOHIDONVBDUTXLYR�KWP��$FHVVR�HP�
�����������
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%ORJV� IHPLQLQRV� PLOLWDQWHV�� Vy� PHVPR� QD� FDEHoD� GH�
TXHP�ID]�HVWXGRV�GH�JrQHUR´���±�Quatro Caminhos7 

3HOR�TXH�VH�REVHUYD�GRV�FRPHQWiULRV�TXH�FLUFXODP�QD�QHW��EORJV�
GH�PXOKHUHV�QD�IXQomR�GLiULR�tQWLPR�SDUHFHP�WUDQVSRU�SDUD�R�PXQGR�
YLU�WXDO�D�PHVPD�FDUJD�GH�SUHFRQFHLWRV�TXH�KLVWRULFDPHQWH�DFRPSDQKD�
a escrita de mulheres.

3HVTXLVD� GR� VLWH� Perseus8� QRV� Gi� XPD� LGpLD� GD� SUHVHQoD� GH�
EORJV�IHPLQLQRV�QD�QHW��(QWUH�RV�SRXFR�PDLV�GH����PLOK}HV�GH�EORJV�
�DEULO�������±�HP������RV�GLiULRV�GLJLWDLV�XOWUDSDVVDUDP�D�PDUFD�GRV�
����PLOK}HV9�±��DV�PXOKHUHV�UHSUHVHQWDYDP�����GR�XQLYHUVR�H�RV�KR�
PHQV����������$�SHVTXLVD�WDPEpP�FRQFOXL�TXH��QDTXHOH�PRPHQWR��D�
EOR�JRV�IHUD�HP�VXD�TXDVH�WRWDOLGDGH���������HUD�IRUPDGD�SRU�EORJXHLURV�
MRYHQV��FRP�LGDGH�HQWUH����H����DQRV��

(P� UHODomR� D� TXHVW}HV� UHODWDGDV� VREUH� R� GLVFXUVR� IHPLQLQR�� D�
TXHL�[D�GRV� OHLWRUHV�PDVFXOLQRV�DGYpP�GR�IDWR�GH�TXH�RV�EORJV� IHPL�
QLQRV�GL¿FLOPHQWH�GLVFXWLULDP�FRQWH~GR�SROtWLFR�RX�WUDULDP�WHPDV�PDLV�
SROLWL]DGRV�� XPD� H[SHFWDWLYD� TXH� HOHV� JRVWDULDP� GH� YHU� UHDOL]DU�� DR�
FRQ��WUiULR�GR�FRQWH~GR�FRQVLGHUDGR�³UyVHR´�VXSRVWDPHQWH�H[SRVWR�QRV�
EORJV�GH�PXOKHUHV��

0DV� TXHULD� IDODU� VREUH� D� UHODomR� GHODV� FRP� LVVR� DTXL��
RV� EORJV�� 5HSDUDQGR� EHP� QRV� EORJV� IHPLQLQRV�� WDQWR�
RV� SHVVRDLV� TXDQ�WR� RV� FROHWLYRV�� D� PDLRULD� GHOHV� WUDWD�
GRV�PHV�PRV�DVVXQWRV��RX�VmR�YHUV}HV�HOHWU{QL�FDV�GRV�
GLiULRV�TXH�HODV�HVFUHYHULDP�QD� FDPD�QD�KRUD�GH�GRU�
PLU� ±�H�JXDUGDULDP�VHXV� VH�JUHGRV�D� VHWH� FKDYHV�±�RX�
HQWmR� VmR� VREUH� VXDV� UHODo}HV� VH[XDLV� H� FRQVHOKRV� 
 

7� 'LVSRQtYHO� HP�� � KWWS���TXDWURFDPLQKRV�EORJVSRW�FRP�����B��B��BTXDWURFDPLQKRVBDUFKLYH�KWPO��
$FHVVR�HP������������
8�'LVSRQtYHO�HP��KWWS���ZZZ�SHUVHXV�FRP�EORJVXUYH\�JH\VHU�KWPO��$FHVVR�HP�������������2�VLWH�IRL�
FRPSUDGR�HP������SHOR�Vovici Blog��KWWS���EORJ�YRYLFL�FRP���
9�9HU�SHVTXLVD�GD�Tecnhorati divulgada em agosto de 2007 pela W News��'LVSRQtYHO�HP��
KWWS���ZQHZV�XRO�FRP�EU�VLWH�QRWLFLDV�PDWHULD�SKS"LGBVHFDR �	LGBFRQWHXGR ������
$FHVVR�HP������������
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%(((((0000�GHWDOKDGRV�VREUH�DV�PHV�PDV��'H�XPD�
IRUPD� RX� GH� RXWUD�� FRLVDV� WmR� SHVVRDLV� TXH� HODV� Vy�
FRQWDULDP� QDTXHOD� URGLQKD� FRP� DV� PHOKRUHV� DPLJDV��
0DV�SRU�TXH�GLDERV�HODV�JRVWDP�WDQWR�GH�FRORFDU�QD�FDUD�
GH�PLOKDUHV� GH� SHVVRDV� HVVDV� FRLVDV� WmR� tQWLPDV"� �FI��
Blog Ranzinza).10

$�SURSyVLWR�GD�WHPiWLFD�FRUUHQWH�QRV�EORJV�IHPLQLQRV��EORJXHLUDV�
SRUWXJXHVDV�VH�SRVLFLRQDUDP�VREUH�R�DVVXQWR�GXUDQWH�R�HYHQWR�Falar 
de Blogues��SURPRYLGR�SHOD�/LYUDULD�$OPHGLQD�HP�/LVERD�11�$�MRUQDOLVWD�
&DUOD�+LOiULR��DXWRUD�GR�Bomba Inteligente,12�REVHUYRX�TXH�DV�PXOKHUHV�
DERUGDP�TXDOTXHU�DVVXQWR�QD�EORJRVIHUD��³)DODP�OLWHUDOPHQWH�GH�WULF{��
como Hilda Portela13 ou Rosa Pomar,14�RX�GRV�¿OKRV��FRPR�9LHLUD�GR�
0DU�QR�Passeai, Flores!.15�)DODP�GH�DWXDOLGDGH��GH�SROtWLFD��GH�VH[R��GH�
KRPHQV��GH�FRPSUDV��GH�WRXUDGDV��GH�DQLPDLV��GH�HFRQRPLD��GH�IXWHERO��
GR�TXRWLGLDQR��GH�PRGD��GH�FLQHPD��GH�OLWHUDWXUD´����$V�GLIHUHQoDV�QR�
PR�GR�FRPR�DV�PXOKHUHV�REVHUYDP�RV�WHPDV�HVWi�UHODFLRQDGD��VHJXQGR�
HOD��FRP�R�TXH�VmR�FRPR�SHVVRDV�H�QmR�FRP�R�VLPSOHV�IDWR�GH�VHUHP�
mu lheres. 

1D�PHVPD�OLQKD�VHJXLX�D�SHVTXLVDGRUD�,VDEHO�9HQWXUD��j�pSRFD�
PHVWUDQGD� HP� (VWXGRV� VREUH� 0XOKHUHV�� $SyV� DQDOLVDU� FLQFR� EORJV�
IHPLQLQRV�HVFULWRV�HP�OtQJXD�SRUWXJXHVD�±�Uns & Outras,17 Síndrome  

���'LVSRQtYHO�HP�85/����KWWS���UDQ]LQ]D�EORJVSRW�FRP���������PXOKHUHV�H�EORJV�PXOKHUHV�VR�PXLWR��'LVSRQtYHO�HP�85/����KWWS���UDQ]LQ]D�EORJVSRW�FRP���������PXOKHUHV�H�EORJV�PXOKHUHV�VR�PXLWR�
KWPO�!��$FHVVR�HP����MXO�����
���2�HYHQWR�IRL�UHDOL]DGR�HP�QRYHPEUR�GH������H�QRWLFLDGR�SHOR�VLWH�GR��2�HYHQWR�IRL�UHDOL]DGR�HP�QRYHPEUR�GH������H�QRWLFLDGR�SHOR�VLWH�GR�Diário de Notícias de Lis-
boa�� 'LVSRQtYHO� HP�� KWWS���GQ�VDSR�SW������������PHGLD�EORJXHVBIHPLQLQRBGLDULRVBDVVXPHPBSDS�
KWPO��$FHVVR�HP�������������$�GLVFXVVmR�HP�WRUQR�GRV�EORJV�SRUWXJXHVHV�IRL�LQFRUSRUDGD�D�QRVVDV�
UHÀH[}HV�SRU�HQWHQGHUPRV�VHU�LPSRUWDQWH�SDUD�D�FRQVWUXomR�GR�GLiORJR�HP�WRUQR�GD��WHPiWLFD�TXH�
EXVFiYDPRV�OHYDQWDU��QHVWH�DUWLJR�
���KWWS���ERPED�LQWHOLJHQWH�EORJVSRW�FRP��KWWS���ERPED�LQWHOLJHQWH�EORJVSRW�FRP�
13 �utora do �log  �utora do �log Planeta Hilda�� GLVSRQtYHO� HP�� KWWS���SODQHWDKLOGD�EORJVSRW�FRP��� $FHVVR� HP�
�����������
14 �utora do �log  �utora do �log A Ervilha Cor de Rosa��GLVSRQtYHO�HP��KWWS���HUYLOKDV�ZHEORJ�FRP�SW���$FHVVR�HP�
�����������
���KWWS���SDVVHDLÀ�RUHV�EORJVSRW�FRP���KWWS���SDVVHDLÀRUHV�EORJVSRW�FRP��
���9HU�QRWD�����9HU�QRWD����
���KWWS���XQVHRXWUDV�EORJVSRW�FRP��KWWS���XQVHRXWUDV�EORJVSRW�FRP�
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de Estocolmo,18 Mulheres e Deusas,19 Com o Sotaque Francês20 e 
Blogotinha21�±��FRQFOXLX�

6mR�DWRV�SROtWLFRV�SRUTXH�FRQWDP��SDUWLOKDP�H�UHLYLQGLFDP�
XP� GHWHUPLQDGR� HVSDoR� TXH� DVVXPH� XPD� LGHQWLGDGH�
GH�JrQHUR��1mR�VH�SRGH�GL]HU�TXH�DV�PXOKHUHV�WrP�XP�
SDSHO�PDLV� LQWLPLVWD� GR� TXH� RV� KRPHQV�� 1mR� Ki� JUDQ�
GHV� GLVWLQo}HV��PDV� VLP��PRWLYDo}HV� LQGLYLGXDLV��8VDP�
RV� EORJV� SDUD� DVVXPLU� XP� SDSHO� SROtWLFR�� DLQGD� TXH�
LQFRQVFLHQWH��DR�DGRWDUHP�XPD�SRVLomR��1R�IXQGR�p�XPD�
IRUPD�GH�GDU�UHFDGRV��GH�FRPXQLFDU��2�EORJ�KRMH�p�XP�
DFHVVR�D�XP�HVSDoR�S~EOLFR�TXH��DSHVDU�GH�VHU�OLPLWDGR��
p�LOLPLWDGR�DR�PHVPR�WHPSR��$OpP�GLVVR��p�SRGHU�HVFUHYHU�
SDUD�PXLWDV�SHVVRDV��FI�QRWD������

3UHVHQWH� DR� FROyTXLR�� D� DGYRJDGD� EUDVLOHLUD�3DWUtFLD�$QWRQLHWH��
FR�DXWRUD��FRP�XPD�DPLJD�GR�EORJ�Megeras Magérrimas,22 revelou o 
TXH�D�PRWLYD�D�HVFUHYHU�R�EORJ��³6RX�XPD�LQFRQWLQHQWH�OLWHUiULD�H��TXDQ�
GR�DFKHL� XP� OXJDU�RQGH�SRGLD�HVFUHYHU�� IRL� XPD�DOHJULD��2�PHX�DWR�
SR�OtWLFR�p�PRVWUDU�TXH�QyV�SRGHPRV�VHU�GLIHUHQWHV´��REVHUYRX�3DWUtFLD��
TXH� GHFLGLX� PDQWHU� R� EORJ� DR� VHQWLU� D� QHFHVVLGDGH� GH� HPDJUHFHU�
UDSLGDPHQWH��

&KDQGOHU� ��������TXH�HVWXGRX�D�TXHVWmR�GH� LGHQWLGDGH�HP�VHX�
WUD�EDOKR�VREUH�KRPH�SDJHV�SHVVRDLV��OHPEUD�TXH�KRPH�SDJHV�VmR�XP�
PHLR� QR� TXDO� R� UHODFLRQDPHQWR� HQWUH� R� S~EOLFR� H� R� SULYDGR� HVWi� YL�
VLYHOPHQWH�HP�SURFHVVR�GH�WUDQVIRUPDomR��7RPDQGR�7KRPDV�(ULFNVRQ��
HOH�GL]�QRWDU�TXH�HVVHV�GLVSRVLWLYRV�GH�SXEOLFDomR�QD�ZHE�QmR�HVWmR�
VHQ�GR�XVDGRV�DSHQDV�³SDUD�SXEOLFDU�LQIRUPDo}HV��PDV�SDUD�FRQV�WUXLU�
LGHQ�WLGDGHV´��3DUD�HOH�� D� LQWHUQHW� p�XP�GRV�SULPHLURV� ORFDLV�HP�TXH�

���KWWS���ZZZ�VLQGURPHGHHVWRFROPR�FRP��KWWS���ZZZ�VLQGURPHGHHVWRFROPR�FRP�
���KWWS���ZZZ�URVDOHRQRU�EORJVSRW�FRP��KWWS���ZZZ�URVDOHRQRU�EORJVSRW�FRP�
���KWWS���KRUYDOOLV�EORJVSRW�FRP���������VRWDTXH�IUDQFV�KWPO��KWWS���KRUYDOOLV�EORJVSRW�FRP���������VRWDTXH�IUDQFV�KWPO�
���KWWS���EORJRWLQKD�EORJVSRW�FRP��KWWS���EORJRWLQKD�EORJVSRW�FRP�
���KWWS���ZZZ�PHJHUDV�FRP��KWWS���ZZZ�PHJHUDV�FRP�
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LQ�GL�YtGXRV� SRGHP� FRQVWUXLU� LGHQWLGDGHV� SURGX]LQGR� LQIRUPDo}HV�� HP�
OXJDU�GH�FRQVXPL�ODV��

1HVVH�VHQWLGR��FULDU�SiJLQDV�SHVVRDLV��H�PHVPR�EORJV��RIHUHFH�DR�
DXWRU�XPD�RSRUWXQLGDGH�VHP�LJXDO�GH�DXWR�DSUHVHQWDomR�HP�UHODomR�
D� TXDOTXHU� GLPHQVmR� GH� LGHQWLGDGH� SHVVRDO� H� VRFLDO� TXH� DOJXpP�
HVFROKH�DVVXPLU��2�DPELHQWH� YLUWXDO�� VHJXQGR�&KDQGOHU�� RIHUHFH�XP�
FRQWH[WR�~QLFR�QR�TXDO�DOJXpP�SRGH�H[SHULPHQWDU�PRGHODU�VXD�SUySULD�
LGHQWLGDGH��

$LQGD� UHSRUWDQGR�VH� D� LGHQWLGDGHV� IRUMDGDV� SRU� KRPH� SDJHV��
&KDQGOHU� FLWD� 6KHUU\� 7XUNOH� SDUD� GL]HU� TXH� D� LGHQWLGDGH� GH� DOJXpP�
HPHUJH� GDV� DVVRFLDo}HV� H� FRQH[}HV� GHVVH� DXWRU�� (OH� OHPEUD� XPD�
IUDVH� GR� HVFULWRU� +XJK� 0LOOHU� QHVVH� VHQWLGR�� ³0RVWUH�PH� VHXV� OLQNV�
TXH�HX�GLUHL�TXHP�YRFr�p´��H�D¿UPD�TXH�LQWHUIDFHV�GLJLWDLV�FRPR�KRPH�
SDJHV��H�EORJV��SHUPLWHP�TXH�VH�FULH�XP�³HX�YLUWXDO´�SURQWR�D�LQWHUDJLU�
FRP� RXWUDV� SHVVRDV� TXH� DFHVVHP� D� SiJLQD� SHVVRDO� GR� DXWRU�� (VWD�
FRQFHSomR�GH�XP�³HX�YLUWXDO´�FRQIRUPH�&KDQGOHU��p�DQWLJD�H�Mi�HVWDYD�
SUHVHQWH�QDV�LGpLDV�GH�3ODWmR��R�TXDO�VXVWHQWDYD�TXH�SHVVRDV�SRGHP�
HQFRQWUDU�LGpLDV�GH�RXWUDV�HP�IRUPD�GH�XP�³HX�WH[WXDO´�TXDQGR�VH�Or�
XP�OLYUR��SRU�H[HPSOR��

2�IDWR��LQFOXVLYH��GH�UHSRUWDU�VH�D�IXWLOLGDGHV�HP�SiJLQDV�SHVVRDLV�
QmR�p�DOJR�WHPHURVR�SDUD�&KDQGOHU��3DUD�HOH��PXLWR�PDLV�GH�VH�WUDWDU�
GH� MXOJDU�VH�RV�SHQVDPHQWRV�H� LGpLDV�SURGX]LGRV�VmR� LQWHOLJHQWHV��R�
FRQWH~GR�SURGX]LGR�HP�ZHE�SDJHV�UHVSRQGH�PDLV�GLUHWDPHQWH�VREUH�
D� QHFHVVLGDGH� GH� RV� LQGLYtGXRV� VH� GL]HUHP� H� FRQVWUXLU� D� SUySULD�
LGHQWLGDGH��QD�WHQWDWLYD�GH�UHVSRQGHU�j�TXHVWmR��TXHP�VRX�HX"�

e� YHUGDGH� TXH� PXLWDV� SiJLQDV� SHVVRDLV� VmR� EDQDLV��
SHVVLPDPHQWH� H[HFXWDGDV� RX� EL]DUUDV�� PDV� UHÀHWHP�
ULWXDLV� LQVWLWXFLRQDLV� H� VmR� FODUDPHQWH� JHUDGDV� SDUD�
VDWLVID]HU�D�REMHWLYRV�GH�HPSUHJDGRUHV�RX�HGXFDFLRQDLV��
7DLV� SiJLQDV� IUHT�HQWHPHQWH� UHÀHWHP� R� PRGR� QR� TXDO�
VHXV� DXWRUHV� HVFROKHP� SDUD� DSUHVHQWDU� HOHV� PHVPRV�
�&KDQGOHU��������23

23 'LVSRQtYHO�HP��KWWS���ZZZ�DEHU�DF�XN�PHGLD�'RFXPHQWV�VKRUW�ZHELGHQW�KWPO��$FHVVR�HP������������
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/HPRV����������FRPSOHWD�DR�GL]HU�TXH��

2V�IHQ{PHQRV�GDV�ZHEFDPV H�GRV�GLiULRV�SHVVRDLV��SR�
GH�UtDPRV� DFUHVFHQWDU� RV� IRWRORJV� WDPEpP�� SRGHP� VHU�
FRQVLGHUDGRV�FRPR�IRUPDV�GH�HVFULWD�GH�VL��Mi�TXH�WDQWR�
QD�FRQVWUXomR�GD�LPDJHP�DWUDYpV�GH�FkPHUDV�SHVVRDLV��
FRPR�QRV�IHQ{PHQRV�GH�SXEOLFL]DomR�GH�GLiULRV�tQWLPRV��
R�TXH�HVWi�HP�MRJR�VmR�IRUPDV�GH�DSUHVHQWDomR�GR�HX�
QR�FLEHUHVSDoR��

Repete o velho, o novo blog?

8P�LPSRUWDQWH�HVWXGR�VREUH�D�UHSUHVHQWDomR�GH�PXOKHUHV�H�DGR�
OHV�FHQWHV�QD�EORJRVIHUD��UHDOL]DGR�SRU�FLQFR�SHVTXLVDGRUDV�GD�,QGLDQD�
8QLYHUVLW\�%ORRPLQJWRQ��OLGHUDGDV�SRU�6XVVDQ�&��+HUULQJ���������DSRQ�
WRX�SDUD�R� IDWR�GH�TXH�Ki�XPD� WHQGrQFLD��PHVPR�TXH� LQFRQVFLHQWH��
GH��D�H[HPSOR�GR�GLDULVPR�WUDGLFLRQDO��RV�EORJV�PDVFXOLQRV�VHUHP�UHV�
VDOWDGRV�QD�LQWHUQHW�

(P� VHXV� HVWXGRV�� DV� SHVTXLVDGRUDV� ��� DQDOLVDUDP� R� SDSHO� GH�
ZHEORJV�QD�IXQomR�GH�¿OWURV�GH�RXWURV�EORJV��GHVWDFDQGR�RV�H�TXDOL�
¿FDQGR�RV�FRPR�GH�LQWHUHVVH�����VLQDOL]DUDP�D�IXQomR�GD�PtGLD�QD�HV�
FROKD��QR�WUDWDPHQWR�H�QD�GLVVHPLQDomR�GH� LQIRUPDo}HV�VREUH�EORJV�
SDUD�D�RSLQLmR�S~EOLFD��D�LQÀXrQFLD�GD�SHVTXLVD�DFDGrPLFD�HP�&RPX�
QLFDomR�H�D�SUySULD�DWLYLGDGH�GH�ZHEORJV�HP� IDYRUHFHU�RXWURV�EORJV�
HVFULWRV�SRU�KRPHQV�DGXOWRV��HGXFDGRV�H�EUDQFRV��H����DSRQWDUDP�R�
SD�SHO�TXH�IRUPDGRUHV�GH�RSLQLmR�GD�SUySULD�EORJRVIHUD��D�SDUWLU�GH�VHXV�
OLQNV�H�FLWDo}HV��WrP�GHVHPSHQKDGR�SDUD�TXH�EORJV FRQWULEXDP�SDUD�
HVVH�IDYRUHFLPHQWR�GR�GLVFXUVR�PDVFXOLQR�HP�GHWULPHQWR�GD�HVFULWD�GH�
PX�OKHUHV�H�DGROHVFHQWHV�

&RPR�FRQFOXVmR��DV�DXWRUDV�GL]HP�TXH�R�SDSHO� GRV�EORJV�TXH�
IXQ�FLRQDP�FRPR�¿OWURV��DR�DYDOLDU�H�VXJHULU�EORJV�GH�KRPHQV�DGXOWRV�
FRPR�PDLV� LQWHUHVVDQWHV�� LPSRUWDQWHV�RX�TXH�YDOKDP�D�SHQD�VHUHP�



68

GLYXOJDGRV��FRUURERUD�SDUD�PDUJLQDOL]DU�DV�DWLYLGDGHV�GH�PXOKHUHV�H�
DGR�OHVFHQWHV� EORJXHLUDV� H�� LQGLUHWDPHQWH�� UHSURGX]LU� R� VH[LVPR� H� R�
SUH�FRQFHLWR�VREUH�R�GLVFXUVR�GRV�DGROHVFHQWHV��GLVWRUFHQGR��DVVLP��D�
QDWXUH]D�IXQGDPHQWDO�GR�IHQ{PHQR�GRV�ZHEORJV��TXH�VHULD�R�VHX�FDUi�
WHU�GHPRFUiWLFR�H�DEHUWR��

3DUD� D� DQiOLVH�� DV� DXWRUDV� FROHWDUDP�����EORJV� GH� XP� IDPRVR�
LQGH[DGRU��R�VLWH�blo.gs,24�GXUDQWH�R�DQR�GH�������(ODV�FRQFOXtUDP�TXH��
QD�DGROHVFrQFLD��PHQLQDV�EORJDP�PDLV�GR�TXH�PHQLQRV�H�TXH��QD�IDVH�
DGXOWD�� VmR� RV� KRPHQV� TXH� HVWmR� HP�PDLRU� Q~PHUR��$QDOLVDQGR� DV�
IXQ�o}HV� TXH� RV� EORJV� UHSUHVHQWDP�� FRQFOXtUDP� TXH� D� IXQomR� GLi�ULR�
tQWLPR��HVFULWR�SRU�DGROHVFHQWHV�GR�VH[R�IHPLQLQR��p�D�TXH�PDLV�SUHGR�
PLQD��VHQGR�TXH�D�IXQomR�GH�¿OWUR�±�RX�VHMD��LQIRUPDo}HV�WHPiWLFDV�RX�
RULHQWDGDV�VREUH�EORJV�H[LVWHQWHV�±�p�PDLV�WtSLFD�GH�VHU�UHDOL]DGD�SRU�
KRPHQV��$V�DXWRUDV�VXVWHQWDP��SUHRFXSDGDV��

8PD�YH]�TXH�KRPHQV��PDLV�IUHT�HQWHPHQWH�TXH�PXOKHUHV�
H�DGROHVFHQWHV��FULDP�¿OWURV�GH�EORJV��HVVH�IRFR�VHOHWLYR�
FULD� HIHWLYDPHQWH� SULYLOpJLRV� SDUD� EORJXHLURV� GR� VH[R�
PDVFXOLQR��0HVPR�VDEHQGR�QmR�H[LVWLU�SURSULDPHQWH�XPD�
LQWHQomR�VH[LVWD�RX�SUHFRQFHLWR�GH�LGDGH��HVVDV�DWLWXGHV�
UHSURGX]HP�HVVDV�IRUPDV�GH�SUHFRQFHLWR�QD�FRQVWUXomR�
GH� ZHEORJV� FRPR� XP� DUWHIDWR� FXOWXUDO�� �+HUULQJ� HW� DO��
2004).��

 

'D�PHVPD�IRUPD��HODV�OHPEUDP�TXH�D�PtGLD��HP�VXDV�UHSRUWDJHQV�
so�re os we�logs, WHQGH� D� IRFDU� DXWRUHV� GH� EORJV� DGXOWRV� GR� VH[R�
PDVFXOLQR��$V� SHVTXLVDGRUDV� DQDOLVDUDP� ��� DUWLJRV� H� FKHJDUDP� jV�
VHJXLQWHV�FRQFOXV}HV��

Ɣ�2V�KRPHQV�VmR�PHQFLRQDGRV�����GDV�YH]HV��HQTXDQWR�D�PXOKHU�
RFX�SD�����GDV�PHQo}HV�

���KWWS���EOR�JV�FRP�KWWS���EOR�JV�FRP
���'LVSRQtYHO�HP��KWWS���EORJQLQMD�FRP�ZRPHQ�FKLOGUHQ�SGI��$FHVVR�HP�������������'LVSRQtYHO�HP��KWWS���EORJQLQMD�FRP�ZRPHQ�FKLOGUHQ�SGI��$FHVVR�HP������������
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Ɣ�2V�KRPHQV�VmR�FLWDGRV�PDLV�FHGR�GR�TXH�DV�PXOKHUHV�
Ɣ�$�SUREDELOLGDGH�GH�RV�KRPHQV�VHUHP�FLWDGRV�p�PDLRU�GR�TXH�D�GDV�
PXOKHUHV�
Ɣ�7RGRV�RV����KRPHQV�FLWDGRV�VmR�DGXOWRV��FRQWUD�XP�DGROHVFHQWH�GR�
VH�[R�PDVFXOLQR�

6HJXQGR�DV�SHVTXLVDGRUDV��DR�DWXDUHP�FRPR�¿OWUR�GH�QRWtFLDV��R�
FRQWH~GR�GRV�EORJV�SULYLOHJLD�HYHQWRV�GR�PXQGR�H[WHUQR��FRPR�JXHUUDV��
GHVHQYROYLPHQWR� WHFQROyJLFR�� LQIRUPiWLFD�� DVVXQWRV� HP� JHUDO� QmR�
OLJDGRV�DR�XQLYHUVR� IHPLQLQR��HP�GHWULPHQWR�GH�FRQWH~GR�H�KLVWyULDV�
GH�LQWHUHVVH�KXPDQR��PDLV�FRPXQV�QRV�EORJV�HVFULWRV�SRU�PXOKHUHV��

Conclusão

$R�FRQIURQWDUPRV�RV�GDGRV�REWLGRV�SRU�+HUULQJ�HW��DO���������FRP�
DTXHOHV�GLVFXWLGRV�SRU�QyV�D�SDUWLU�GR�WUDEDOKR�UHDOL]DGR�SRU�*DQQHWW�
������DSXG�2OLYHLUD���������YHUL¿FDPRV�TXH��HPERUD�D�ZHE�WHQKD�LQ�
FRU�SRUDGR�DR�ORQJR�GR�WHPSR�PLOK}HV�GH�HVFULEDV�j�VXD�EORJRVIHUD��R�
GLVFXUVR�IHPLQLQR�QRV�EORJV�WHP�VRIULGR�R�PHVPR�WLSR�GH�SUHFRQFHLWR�
TXH�HQIUHQWRX�D�HVFULWD�GH�PXOKHUHV�DR�ORQJR�GRV�VpFXORV��

$�FUtWLFD�FRUUHQWH�GH�KRPHQV�H�PHVPR�GH�PXOKHUHV�DR�FRQWH~�
GR�GRV�EORJV� IHPLQLQRV� OHYD�j� FRQVWDWDomR�GH�TXH�R� IHQ{PHQR�GRV�
ZHEORJV� UHSHWH� QD� UHGH� R� YHOKR� GLVFXUVR� PDVFXOLQR� GLVFULPLQDWyULR�
FRQ�WUD�DV�PXOKHUHV��

2� FODUR� ¿OWUR� LQWHUSRVWR� DRV� EORJV� IHPLQLQRV� LGHQWL¿FDGR� SHODV�
SHV�TXLVDGRUDV�WHQGH��FRPR�FRQVHT�rQFLD�LPHGLDWD��D�H[HPSOR�GR�TXH�
DFRQWHFLD�QD�0RGHUQLGDGH��D�VLOHQFLDU�D�YR]�GDV�PXOKHUHV�H�D�VXD�FRQ�
VHT�HQWH�SDUWLFLSDomR�QR�iJRUD�S~EOLFR�HP�TXH�D�LQWHUQHW�VH�FRQV�WLWXL�
QD�FRQWHPSRUDQHLGDGH�

3RU�HVWDU�R�EORJ�VLWXDGR�QR�FDOGR�FXOWXUDO�GD�FRQWHPSRUDQHLGDGH��
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R�VLVWHPD�GH�¿OWURV�QRV�OHYD�D�UHÀHWLU�VREUH�SURYiYHLV�UHSHUFXVV}HV�QD�
FRQVWUXomR�GH�LGHQWLGDGHV�IHPLQLQDV�QR�FLEHUHVSDoR��+HUULQJ�SUHRFXSD�
VH� FODUDPHQWH� FRP�DTXLOR� TXH� FKDPD�GH� ³HIHLWR� QmR�LQWHQFLRQDO´� GD�
SUi��WLFD�GH�¿OWURV��WUDGX]LGR�FRPR�VHQGR�R�GH�DVVRFLDU�³R�DWR�GH�EORJDU�
HP� WHUPRV�GH�XPD�HOLWH�PLQRULWiULD� �DGXOWD��PDVFXOLQD��HGXFDGD���DR�
WHP�SR�TXH�PDUJLQDOL]D��QHVVH�SURFHVVR��DV�FRQWULEXLo}HV�GH�PXOKHUHV�
H�MRYHQV�±�H�XPD�PLQRULD�GH�KRPHQV�±�SDUD�R�IHQ{PHQR�GRV�weblogs”. 

3RGHUtDPRV� LU� DOpP� VREUH� DV� FRQVHT�rQFLDV� GHVVD� SUiWLFD� DR�
DVVR�FLi�OD� WDPEpP� DR� SDSHO� TXH� MRJDP� RV� EORJV� QD� FRQVWUXomR� GH�
LGHQ�WLGDGHV� H� VXEMHWLYLGDGHV� QD� FRQWHPSRUDQHLGDGH��'LIHUHQWHPHQWH�
GRV�PRGHUQRV�GLDULVWDV�TXH�WLQKDP�HP�ERD�SDUWH�GD�WUDGLomR�GLDUtVWLFD�
D� FOD�UD�QRomR�GH�SULYDFLGDGH�H�GDV� IURQWHLUDV�GH�HVSDoRV�SULYDGR�H�
S~��EOLFR����RV� ³QRYtVVLPRV´�HVFULWRUHV�GH�GLiULRV��RV�FLEHUGLDULVWDV� WrP�
GLD�Q�WH�GH�VL�XP�QRYR�FHQiULR�SURSRUFLRQDGR�SRU�HVVH�QRYR�VXSRUWH��R�
FRP�SXWDGRU�FRQHFWDGR�HP�UHGH��TXH�VH�FRQ¿JXUD�QDTXLOR�TXH�%H�]HU�

UD��������DSXG�6LOYD�����������LGHQWL¿FRX�FRPR�R�GHVPRQWH�GD�SULYD�
FLGDGH�RX�GRV�FRQWRUQRV�GDV�HVIHUDV�GR�S~EOLFR�H�GR�SULYDGR��

e�D�SDUWLU�GD�UHÀH[mR�VREUH�RV�FRQWRUQRV�GHVVD�OyJLFD�DSUHVHQWDGD�
SRU� %H]HUUD� H� WDPEpP� GLVFXWLGD� SRU� DXWRUHV� FRPR� 2OLYHLUD� ��������
/HPRV���������6LELOLD��������H�%UXQR���������TXH�VRPRV�FRQYRFDGRV�
D�SHQVDU�VREUH�VHXV�VLJQL¿FDGRV��1DV�DQiOLVHV�GH�EDVH�IRXFDXOWLDQDV�
TXH�SURGX]LX��%UXQR�������������SRU�H[HPSOR��Yr�XPD�WUDQVIRUPDomR�
QR�VHQWLGR�GD�SUySULD� LQWLPLGDGH�FRQWLGD�QD�HVFULWD�GH�VL�� ³�����2� IRUR�
tQ�WLPR�GHL[D�GH�VHU�H[SHULPHQWDGR�FRPR�R�UHI~JLR�PDLV�DXWrQWLFR�H�VH�
FUHWR�SDUD�VH�WRUQDU�XPD�PDWpULD�DUWL¿FLDOPHQWH�DVVLVWLGD�H�SURGX]LGD�
QD�SUHVHQoD�H[SOtFLWD�GR�ROKDU�GR�RXWUR�������´��UHIRUoD��

&DEHULD�DRV�³QRYtVVLPRV´�GLDULVWDV��SURGXWRUHV�GH�VXEMHWLYLGDGHV��
D�UHVSRQVDELOLGDGH�GH�DWUDLU�SDUD�VL�R�ROKDU�GR�RXWUR��PRPHQWR�HP�TXH�
FRQVWUyL�VXDV�YDULDGDV�LGHQWLGDGHV��DV�TXDLV��DR�FRQWUiULR�GR�TXH�DFRQ�
WHFLD�QD�0RGHUQLGDGH��WRUQDP�VH�P~OWLSODV��YDULiYHLV��WUDQVIRU�PDP�VH�
���(P�VXD�JrQHVH�H�HYROXomR�D�HVFULWD�GLDUtVWLFD�YDULRX�EDVWDQWH�HP�WHUPRV�GH�SXEOLFL]DomR��JDQKDQ��(P�VXD�JrQHVH�H�HYROXomR�D�HVFULWD�GLDUtVWLFD�YDULRX�EDVWDQWH�HP�WHUPRV�GH�SXEOLFL]DomR��JDQKDQ�
GR��FRQIRUPH�D�pSRFD�R�VWDWXV�GH�S~EOLFD��VHPL�S~EOLFD��SULYDGD�H�QRYDPHQWH�S~EOLFD��FRP�RV�GLiULRV�
RQOLQH��&I�2OLYHLUD�������
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QDTXLOR� TXH� 5ROQLN� ������� FKDPRX� GH� LGHQWLGDGHV� prét-à-porter, ou 
VHMD��SURQWDV�SDUD�VHUHP�XVDGDV��

e� QHVVH� VHQWLGR� TXH�%H]HUUD� �,GHP�� LELGHP�� D¿UPD�� ³)D]� SDUWH�
GDV�UH�JUDV�GR�VXFHVVR�WRUQDU�VH�YLVtYHO��1D�VRFLHGDGH�GR�HVSHWiFXOR��R�
DQR�QLPDWR�QmR�WHP�YDORU�SRVLWLYR������´��%UXQR������������FRPSOHPHQWD�
HVVD�QRomR�GH�YLVLELOLGDGH�DR�FRQVWDWDU�TXH�³������$�H[SRVLomR�GH�VL�QD�
LQWHUQHW� FRQVWLWXL� XP�VHJXQGR�SDVVR�QHVWD�GHPDQGD�SRU� YLVLELOLGDGH�
QD�PHGLGD�HP�TXH�HVWD�VH�GHVFRQHFWD�GR�SHUWHQFLPHQWR�GR�PXQGR�
H[�WUD�RUGLQiULR�GD�IDPD��GR�VXFHVVR�H�GD�FHOHEULGDGH�SDUD�VH�HVWHQGHU�
DR�LQGLYtGXR�TXDOTXHU��QDTXLOR�TXH�HOH�WHP�GH�PDLV�RUGLQiULR�H�EDQDO´��

2X�VHMD��TXDQGR� UHWRPDPRV�RV�GDGRV� UHFROKLGRV�SRU�+HUULQJ�H�
VXD�HTXLSH�H�RV�FRQIURQWDPRV�DR�HVIRUoR�GH�SURGXomR�GH�LGHQWLGDGHV�
IH�PLQLQDV� QR� FLEHUHVSDoR�� SRGHPRV� DGPLWLU� TXH� R� VLVWHPD� GH� ¿OWUR�
LGHQ�WL¿FDGR�QRV�EORJV�p�HTXLYDOHQWH�jTXHOH�VLVWHPD�GH�SUHFRQFHLWRV�
LGHQ�WL¿FDGR�SRU�*DQQHWW�������DSXG�2OLYHLUD��������DR�ORQJR�GD�SUiWLFD�
GLD�UtVWLFD�WUDGLFLRQDO�GH�PXOKHUHV��

$�FRQVWDWDomR�GD�H[LVWrQFLD�GH�¿OWURV�H[HUFLGRV�SRU� LQVWLWXLo}HV�
YDULDGDV�FRLQFLGHQWHPHQWH�WRPD�DLQGD�FRPR�SDUkPHWURV�RV�PHVPRV�
UH�IH�UHQFLDLV�VREUH�RV�PRGRV�PDVFXOLQRV�GH�HVWDU�QR�PXQGR�XWLOL]DGRV�
QD�0RGHUQLGDGH��WUDGLFLRQDOPHQWH�PDLV�YROWDGRV�SDUD�DomR��HP�FRQ�WUD�
SRVLomR�DR�XQLYHUVR�IHPLQLQR��TXH�WHQGH�D�HQIRFDU�R�PXQGR�GRPpV�WLFR��
HVSLULWXDO��LQWHULRU�H��SRU�HVVH�PRWLYR��FRQVLGHUDGR�PHQRU�

,VVR�QRV�OHYD�D�FRQFOXLU�TXH��HPERUD�WLYHVVH�IDFLOLWDGR�jV�PXOKHUHV�
IDODU�SXEOLFDPHQWH�GH�VL��SDUWLFLSDU�GD�FLEHUFXOWXUD�QmR�UHGX]LX�VREUH�DV�
VXDV�SURGXo}HV��RV�EORJV��RV�SUHFRQFHLWRV�TXH�HODV�FDUUHJDP�DR�ORQJR�
GRV�VpFXORV�

1HVVH�VHQWLGR�� VDOLHQWDPRV�FRP�&KDQGOHU�TXH�R� LPSRUWDQWH�QD�
HVFULWD�GRV�EORJV� IHPLQLQRV�QmR�p�H[DWDPHQWH� VHX� VLJQL¿FDGR�FRPR�
IRU�PDGRU�GH�FRQWH~GR��PDV�D�RSRUWXQLGDGH�tPSDU�TXH�HVSHFLDOPHQ�WH�
DV�PX�OKHUHV�� SRU� VHX� KLVWyULFR� GH� SUHFRQFHLWRV� HQIUHQWDGRV�� WrP�GH�
FRQVWUXLU�VXDV�SUySULDV�KLVWyULDV��D�SDUWLU�GH�VHXV�SUySULRV�WH[WRV��

3DUD�WDQWR��QmR�p�GHPDLV�OHPEUDU�DV�SDODYUDV�GD�EORJXHLUD�,VD�EHO�
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0DWRV�)HUUHLUD��DXWRUD�GR�EORJ�SRUWXJXrV�Miss Pearls27� VREUH�D�SDU�
WLFLSDomR�SROtWLFD�GDV�PXOKHUHV�HP�VHXV�EORJV�� FLWDGD�SRU�RXWUD�EOR�
JXHLUD��7DWL�±�DXWRUD�GH�Adufe.pt: boys should be boys, girls should be 
girls28�±��FRPR�UHVSRVWD�D�XP�OHLWRU��

2V�EORJV�IHPLQLQRV�WUDWDP�GH�WHPDV�WmR�GLYHUVRV�FRPR�
D� WpFQLFD� GH� EHP� DSOLFDU� XPD� WLQWD� QR� FDEHOR�� FRQMX�
JDOLGDGHV�� IpULDV� ±� D� YHUGDGHLUD� SURPRomR� GH� 3RUWXJDO�
QR�HVWUDQJHLUR�p�IHLWD�SRU�QyV��JLUtVVLPDV��HQ�FDQ�WDGRUDV��
EURQ]HDGDV� H� PXLWR�� PXLWR� DOLQKDGDV� ±�� VHJUHGRV� FX�
OLQiULRV��SHGDJRJLD��GLFDV�GH�EHOH]D�H�PRGD��VD~GH��SRH�
VLD��OLQJHULH��OLWHUDWXUD��FRPSUDV�±�ORJR�HFRQRPLD��±��WHLDV�
VRFLDLV�� SLQWXUD�� FXOWXUD�� VHJXUDQoD�� FRPR� GDU� D� YROWD�
DR�SDUFHLUR�VHP�DR�HQFROKHU�GH�RPEURV�ID]HU�JXHUUD��R�
PHVPR�QR�HPSUHJR��FRP�D�HPSUHJDGD��D�VRJUD��D�DPLJD�
H�D�YL]LQKD�GR�WHUFHLUR�TXH�HPSHVWD�R�HOHYDGRU�FRP�¿QD�
PLVWXUD�GH�HVVrQFLDV�GH�WDEDFR�H�ySLR�±�QmR�PDGDU�j����e�
GLSORPDFLD�GH�SULPHLUD��
(�GHSRLV��Ki�D�FRQKHFLGD�UHDOLGDGH�GD�JHVWmR�GRV�VHPSUH�
HVFDVVRV� UHFXUVRV� GRPpVWLFRV�� 6RPRV� DV� SULPHLUDV� D�
VD�EHU��GH�IDFWR!��H�QmR�SRU�HQJDQRVDV�RUDWyULDV��D�WUD�
JpGLD�GD�HFRQRPLD��GD�IDOrQFLD�GRV�YDORUHV��GRV�DIHFWRV��
GD� HGXFDomR� �QmR� GHVFXLGDPRV� RV� ¿OKRV��� GD� VD~GH�
�DJ�HQWDPRV�¿ODV�DFRPSDQKDQGR�R�VRJUR�RX�D�0DGDOHQD�
DR�FHQWUR�GH�VD~GH��� GD� MXVWLoD� �SDUD�QRV�GLYRUFLDUPRV�
HQUXJDPRV� FRPR� SDVVDV� DOJDUDYLDV��� GDV� ¿QDQoDV�� GD�
FRQÀLWXDOLGDGH�QD�UXD��QR�EDLUUR�H�QR�PXQGR�

 
,VVR�QmR�p�SROtWLFD"�2�TXH�p��HQWmR"�

���'LVSRQtYHO�HP�85/����KWWS���PLVVSHDUOV�EORJVSRW�FRP!��$FHVVR�HP����MXO������'LVSRQtYHO�HP�85/����KWWS���PLVVSHDUOV�EORJVSRW�FRP!��$FHVVR�HP����MXO�����
���'LVSRQtYHO�HP�85/���KWWS���DGXIH�ZHEORJ�FRP�SW�DUTXLYR���������ER\VBVKRXOGBEH�KWPO!�$FHVVR��'LVSRQtYHO�HP�85/���KWWS���DGXIH�ZHEORJ�FRP�SW�DUTXLYR���������ER\VBVKRXOGBEH�KWPO!�$FHVVR�
HP����MXO�����
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Teoria e método na análise 
de um blog:
o caso Mothern

Adriana Braga

Este capítulo apresenta uma metodologia para o estudo de blogs 
a partir do estudo de caso de um blog de sucesso, chamado Mothern, 
que se dedica ao tema da maternidade contemporânea. Considerando 
os ambientes sociais de internet como espaços de interação social, 
a ação comunicativa ali ocorrente foi pensada a partir da articulação 
de um duplo quadro teórico de referência: discursivo e interacional. 
A meto dologia utilizada apóia-se em alguns conceitos da interação 
social e das teorias da enunciação, a partir da WpFQLFD�HWQRJUi¿FD�H�
análise do discurso, além de alguns dados quantitativos complementa-
res. Este aparato foi elaborado para lidar com os usos concretos dessa 
tec   nologia de comunicação pelas participantes do grupo em situações 
naturais. 

Assim, após relacionar o fenômeno analisado ao contexto mais 
amplo da Comunicação Mediada por Computador (CMC), faço uma 
explanação dos procedimentos metodológicos que fundamentaram a 
investigação. Finalmente, partindo de dados quantitativos – a variação 
na freqüência mensal de comentários no Livro de Visitas (LV) –, com-
ple mentado por entrevistas e observação participante, reconto a traje-
tória do blog Mothern.
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Interações digitais: um esboço teórico

As atividades on-line não se resumem à CMC e vice-versa. To-
mar a atividade on-line pela CMC seria uma redução da atividade e 
uma elevação da Comunicação a um estatuto hierárquico superior, o 
que parece equivocado. Essa atividade é caracterizada mais pela sua 
prática e uso que por sua natureza teórica. Sendo assim, as pes soas 
exercem atividades várias utilizando o computador pessoal ligado à 
re de mundial de computadores, inclusive se comunicam através dessa 
tecnologia. Dito isso, localizo a CMC como a atividade on-line sob exame 
QHVVH� HVWXGR�� PDLV� HVSHFL¿FDPHQWH� D� RFRUUHQWH� QRV� EORJV�� 1HVWH�
WySLFR��SURFXUR�GHVHQYROYHU�XPD�UHÀH[mR�DFHUFD�GDV�HVSHFL¿FLGDGHV�
dessa atividade a partir de uma visada panorâmica sobre o universo no 
qual o fenômeno objeto desse estudo se manifesta.

A internet reforça e estende redes sociais por interconectar indi-
víduos em um diálogo de proporções globais, altera a maneira como 
muitas pessoas trabalham, aprendem, jogam e se comunicam, tornando 
mesmo difícil imaginar um mundo sem a internet. Desde a introdução 
dessa tecnologia, a CMC tem desenvolvido várias modalidades que 
in cluem e-mail, listas de discussão, salas de bate-papo, MUDs, men-
sa gens instantâneas, blogs, Orkut, MySpace, Facebook e a própria 
ZHE��FDGD�XPD�GHODV�D�FULDU�XP�DPELHQWH�VRFLDO�HVSHFt¿FR��$V�PRGD�
lidades de CMC são atualizadas rapidamente. Em um período de 
desenvolvimento e estabelecimento de scripts, ferramentas, interfaces 
e programas são aprimorados e substituídos por outros mais avançados 
H�FRQGL]HQWHV�FRP�QHFHVVLGDGHV�HVSHFt¿FDV�LGHQWL¿FDGDV�SHOR�XVR��

O computador ligado à web pode ser usado para gerenciar in-
formação ou reunir pessoas, sendo o e-mail a modalidade mais popular 
da internet. A troca de informação on-line por essa via contribuiu para 
o rápido desenvolvimento da tecnologia do computador nos Estados 
Uni dos, que, combinado com o decréscimo no custo do computador 
pes soal, popularizou o acesso da tecnologia na década de 1980. Atual-
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mente, nos países do chamado “Primeiro Mundo”, a penetração da 
ati vidade on-line conta com mais que 60% da população,1 apesar da 
realidade de outros países ser muito diferente.

O computador pode ser usado como ferramenta, quando realiza 
tarefas como processamento de texto e gerenciamento de base de 
dados; bem como meio de comunicação, quando usado para a comu-
nicação interpessoal através da rede de computadores. Enquanto a 
tecnologia é mera máquina, à medida que é utilizada para o uso de 
um código simbólico e se estabelece em certo espaço social, torna-
se meio, isto é, um ambiente social e intelectual criado pela máquina 
(Postman, 1985). A interação estabelecida entre usuários/as cria o am-
biente de mídia, esse novo espaço intelectual e social denominado 
ciberespaço.

A idéia de usar computadores como meio de comunicação foi in-
troduzida por J.C.R. Licklider e Robert Taylor, segundo Barnes (2003). 
Em artigo publicado em 1968, intitulado “The computer as a communi-
cation device”, os autores forneciam as idéias conceituais para o de-
sen volvimento da internet: i) redes de comunicação são mais que en-
viar e receber informação de um ponto a outro, os/as agentes são par-
ticipantes ativos/as que têm papel central no processo comunicativo; 
ii) co municação é um processo de reforço mútuo, que envolve criati-
YLGDGH��LLL��R�FRPSXWDGRU�GLJLWDO�p�XP�PHLR�ÀH[tYHO��LQWHUDWLYR��TXH�SRGH�
ser utilizado para a comunicação humana cooperativa; iv) a comu-
nicação baseada em computadores exige um enquadramento comum 
da situação.

A internet pode ser usada como suporte de comunicação humana 
ou de massa, e essa natureza híbrida a torna um meio difícil de estudar 
por incorporar aspectos de ambos os modos comunicativos. Enquan to 
a disciplina da Comunicação tem separado a comunicação humana e 
de mas sa em duas áreas distintas, com literatura, perspectivas e teo-
rias próprias, a internet traz características de ambas. O telefone, assim 

1 Fonte: Nielsen/NetRating Service, novembro de 2005.
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como a internet, problematiza essa distinção de categorias por ser um 
suporte usado para a comunicação humana que não requer um am-
biente físico para sua ocorrência. Entretanto, tem sido negligenciado 
pelos estudos na área. Se a comunicação interpessoal mediada com-
preende a interação entre pessoas através de um suporte que trans-
cenda os limites de tempo e espaço, isso inclui telefone, carta, e-mail e 
secretária eletrônica, por exemplo.

Com as tecnologias da CMC, amplia-se o espaço de acolhimento 
e visibilidade da expressão individual ou interesses de grupos espe-
Ft¿FRV��(QWUHWDQWR��p�LPSRUWDQWH�UHVVDOWDU�TXH�HVVH�PHVPR�PRYLPHQWR��
que promove a “democratização” desse espaço, entendido como espa-
oR�S~EOLFR��WHP�FRPR�SDUDHIHLWR�XPD�EDQDOL]DomR�H�GHVFRQ¿DQoD�FRP�
relação a grande parte do volume dos conteúdos publicados nesses 
ambientes. Páginas na web são criadas por uma variedade de indiví-
duos e organizações, tornando indispensável uma avaliação das infor-
mações veiculadas quanto à exatidão, autoridade, objetividade, segu-
rança e atualidade por parte de quem as utiliza. Se a informação ali 
é livre, é também duvidosa. Conseqüentemente, é possível observar 
em várias instâncias da internet a utilização desse espaço como uma 
possível via de acesso às mídias tradicionais, que possuem a legiti-
midade pretendida pelos/as autores/as: o sonho do blog é virar livro.2

A maioria dos blogs disponibiliza um espaço de interação, de 
de bate, de “arena pública”, em que visitantes podem deixar seus co-
mentários, criticar, interagir com o/a blogueiro/a, e com os/as demais 
visitantes. Os blogs geralmente oferecem uma lista de indicação com 
links internos e externos que apontam para conteúdos de arquivo, ou-
WURV�EORJV�UHFRPHQGDGRV�H�FRQWH~GRV�TXH�JXDUGDP�D¿QLGDGH�FRP�R�
tema de interesse do grupo. Geralmente, é possível encontrar co men-
tários de outros/as blogueiros/as (acompanhados do endereço ele trô-

2 Reitera esse ponto o slogan de um popular blog português, Blogue dos Marretas: o blogue livre que 
não quis ser livro!, que ressalta o fato de ter sido convidado por uma editora para publicar um livro – e 
recusado – como sinal de distinção e independência no contexto da blogosfera.
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nico) da lista dos indicados no Livro de Visitas3 de cada blog, formando 
uma rede de interação em que uns referem-se aos outros e tem-se 
a sensação de constituírem uma mesma “comunidade”,4 in  teragindo 
através de textos, imagens e hipertextos. Assim, o uso subs tantivo do 
espaço social do blog promove a criação e a freqüência a outros blogs 
e a outros ambientes comunicacionais da rede.

Muitos dos primeiros estudos acerca da emergência dos blogs 
partiram de uma analogia com a chamada “escritura de si,” os diários 
íntimos em voga nos séc. XVIII e XIX. Entretanto, se considerarmos 
que a narração de uma história implica a adequação da experiência 
vi vi da no âmbito privado à aparição pública, como no caso dos blogs – 
WH[�WRV�YLVDQGR�SXEOLFL]DomR�±��¿FD�FODUR�R�OLPLWH�IUiJLO�GHVVD�DQDORJLD��
1HVVH� SURFHVVR�GH� HVFULWXUD� GR� YLYLGR�� D� H[SHULrQFLD� SDVVD� SRU� XP�
pro  cesso de transformação, desprivatização e desindividualização 
(Arendt, 1997). Assim, a perspectiva desses estudos se mostrou re-
du cionista, principalmente à medida que o uso dos blogs foi se esta-
belecendo por outros caminhos, especialmente na interação que es-
tabeleceu com os discursos literário e jornalístico. Assim, os blogs 
UD��SLGDPHQWH�FRQ¿JXUDUDP�VH�H�WrP�VH�FRQ¿JXUDGR�FRPR�XP�HVSDoR�
so  cial diverso, até certo ponto democrático, para expressão individual, 
interação e informação noticiosa, suscitando uma estreita convergência 
com o campo jornalístico e literário, o que tais pesquisadores/as não 
su   pu nham.5 Os ambientes sociais proporcionados pela internet são es-
SDoRV�GH�LQWHUDomR�HVSHFt¿FRV��D�TXH�XPD�FDUDFWHUL]DomR�PDLV�DSUHV��
VDGD�SRGH� WHQWDU� HQFRQWUDU� XP� UHIHUHQWH�DQiORJR�SDUD� ¿QV�GH� FRP���
paração. Entretanto, apesar de muitas vezes terem precedentes em 

3 O Livro de Visitas (guestbook) é um espaço para comentários dos/as visitantes de um blog. Em 
DOJXQV�FDVRV��HVVH�HVSDoR�p�GLVSRQLELOL]DGR�D�SDUWLU�GH�XP�~QLFR�OLQN��HP�RXWURV��Ki�XP�OLQN�HVSHFt¿FR�
abaixo de cada texto na página principal (post). De qualquer forma, um espaço de interação entre 
produção e recepção neste ambiente.
4 Existe uma extensa discussão no campo acadêmico sobre a pertinência da noção de comunidade 
aplicada à internet.
5 Como exemplos, podem-se mencionar a cobertura internacional da invasão do Iraque, que se valeu 
largamente de blogs de jornalistas iraquianos, quebrando um monopólio de décadas das grandes 
agências de notícias, além dos diversos blogs que foram publicados em forma de livro.
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outros contextos comunicacionais, esses objetos empíricos têm tam-

EpP�HVSHFL¿FLGDGHV��WRUQDQGR�TXDOTXHU�FRPSDUDomR�LPHGLDWD�XPD�UH�
dução da complexidade do objeto em questão.

Os blogs têm consolidado um modo de expressão individual e 

interação interpessoal, a promover nesse processo o surgimento de 

uma existência mediada e midiática. Além disso, os blogs tornaram-

se atualmente locus da emergência de uma importante forma de jor-

nalismo individual e, até certo ponto, independente, a representar um 

papel crítico na aceleração dos ciclos noticiosos. O crescimento vulto-

so dessa modalidade jornalística aponta para uma demanda social por 

pontos de vista díspares e múltiplos acerca dos fatos, ao contrário da 

abreviação da pluralidade de informação praticada por muitos veículos. 

Entretanto, apesar de serem citados por jornalistas como fonte de 

alguns artigos, matérias e reportagens com relativa freqüência e uti-

lizados como ferramenta de marketing para empresas e políticos, os 

conteúdos veiculados nos blogs carecem de triagem apurada e linha 

edi torial coerente, elementos valorizados na veiculação desse tipo de 

in formação. O formato do blog, que associa funcionalidades interativas 

FRP�SURGXomR�GH�IHUUDPHQWDV�H¿FLHQWHV�H�GH�VLPSOHV�RSHUDomR�H�DLQ�
da oferece a disponibilidade “sem custos” do provedor, propiciou con-

dições para o surgimento desse fenômeno que parece ter lugar estável 

na CMC que ora se estabelece.

Sobre o Método: organização dos dados e procedimen-
tos de análise

O primeiro movimento para este estudo foi contatar-me com os 

blogs na tentativa de compreender suas grandes características extra-

textuais e textuais, representar o conjunto: os contornos, as carac-

terizações, o funcionamento. Em função das primeiras aproximações, 

de observações intuitivas, entendi que o estudo do universo dos blogs 
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como um todo seria inviável para uma única investigação. O ambiente 
disponibilizado pela internet não é ocupado de forma homogênea, 
há muitas estruturas distintas. Das muitas aplicações disponíveis, al-
gumas se estabelecem e permanecem, enquanto que outras formas 
de uso dos recursos técnicos proporcionados caem em desuso. Entre 
os formatos que parecem ter se estabelecido com vigor, pode-se des-
tacar o e-mail – meio de comunicação em geral pessoal e privado –, 
o website – institucional e público – e, mais recentemente, os comu-
nicadores instantâneos – pessoal, privado e sincrônico – e o blog – pú-
blico e pessoal, ou seja, espaço público, mas “com dono/a”.

O blog chama a atenção por promover uma democratização 
dos re cursos para a produção da enunciação midiática, resultando 
na emergência de enunciadores/as dispersos, que veiculam grande 
di ver sidade de conteúdos. O contato com esse universo me levou a 
GH�OLPLWDU�XP�FDVR�HVSHFt¿FR�QR�TXDO�HVWi�SUHVHQWH�XP�FRQMXQWR�GH�IH�
nômenos relativos à problemática maior da CMC.

O ponto de partida para a operacionalização deste estudo con-
siste em uma coleção dos comentários publicados no LV do blog 
Mothern durante um período de pouco mais de quatro anos, entre 11 
de abril de 2002 – data do início das atividades do blog – e agosto 
de 2006. A constatação da limitação dos comentários oriundos do 
LV como fonte exclusiva de dados conduziu a dinâmica da aplicação 
metodológica deste estudo em atividades para além da base de dados 
da internet. Assim, a esses dados acrescentam-se entrevistas pre-
sen ciais e por telefone com as blogueiras e algumas participantes, 
além de observação participante em encontros promovidos por elas, 
experiências registradas sistematicamente em um diário de campo 
HWQR�JUi¿FR��(VVDV�RSo}HV�YLVDP�D�DPSOLDU�D�EDVH�HPStULFD�GH�GDGRV�
para a compreensão do fenômeno investigado em sua complexidade, 
evitando os perigos de ter como única fonte de dados os registros ori-
ginados pela própria tecnologia da CMC.6 

6 Ver neste sentido, Greiffenhagen e Watson (2005).
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A opção de recolha dos dados provenientes do LV desde suas 
SULPHLUDV�PHQVDJHQV�VH�MXVWL¿FD��GDGDV�DV�TXHVW}HV�HVSHFt¿FDV�VXV�
citadas pela pesquisa acerca da interação comunicativa ocorrente na-
quele espaço. Para o exame das representações do self encontradas 
nesses ambientes, alguns elementos se apresentam como profícuos: 
des crições pessoais, informação para contato, links, letra de música, 
FLWDo}HV��VLQDLV�GH�D¿OLDomR��WHVWHPXQKRV�SHVVRDLV��LQIRUPDo}HV�FRU�
relatas e ainda a chegada ao ambiente social sob investigação, matéria 
da primeira impressão disponível aos/as participantes da interação. 
Assim, a coleta dos comentários desde seu início permite analisar a 
IRU�PDomR�H�R�SURFHVVR�GH�FRQ¿JXUDomR�GH�GLIHUHQWHV�DVSHFWRV�GHVVH�
espaço interacional, como os protocolos de entrada em cena de no-
vas participantes, critérios de inclusão/exclusão/ostracismo de visitan-
tes, princípios formativos daquele circuito comunicacional, além do 
WUD�WDPHQWR�GDGR�D� WHPDV�HVSHFt¿FRV�FRQYHUJHQWHV�FRP�R� WySLFR�GH�
abran gência do blog.

Além disso, pela peculiar organização da disponibilização das 
páginas antigas – contadas retroativamente em grupos de 10 comen-
tários –, torna-se mais fácil coletar e sistematizar a totalidade dos textos 
do que voltar à internet a cada consulta. Tal coleta possibilita a criação 
de uma base de dados portátil, que pode ser facilmente utilizada a 
partir de um dispositivo de armazenamento. O total de comentários 
veiculados no LV do Mothern�QR�SHUtRGR�FRQVLGHUDGR�¿FRX�HP�WRUQR�GH�
40.000��3DUD�¿QV�GH�FDWDORJDomR��R�YROXPH�GH�FRPHQWiULRV�FRPSLODGR�
nesse período foi agrupado em 40 arquivos Word for Windows, con-
tendo cada arquivo um total de 1000 comentários (em torno de 300 
páginas de texto), perfazendo um número superior a 12.000 páginas 
de texto, material rico e volumoso que demandou um longo trabalho de 
FODVVL¿FDomR�H�DQiOLVH��(VVD�RSomR�SHUPLWLX�XPD�EXVFD�UHODWLYDPHQWH�
rápida por palavras-chave, descritores, nomes de participantes ou nú-
PHURV�GH�FRPHQWiULRV�HVSHFt¿FRV�GHQWUR�GH�FDGD�DUTXLYR��2�IDWR�GH�
cada comentário apresentar um número individualizado, além de data e 
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hora da postagem, facilitou o trabalho de catalogação e relacionamento 
entre eles, bem como fazer inferências acerca de dados de ordem 
TXDQWLWDWLYD��EDVWDQWH�~WHLV�SDUD�¿QV�GH�FDUDFWHUL]DomR�GR�REMHWR�HP�
etapas iniciais da análise, fornecendo pistas para a estipulação de 
categorias.

A leitura de todos os comentários a partir do início das ativida-
des do LV até o número 3000 operou como uma espécie de obser-
vação não-participante digital (Braga, 2007), na medida em que o 
acompanhamento da interação na ordem de sua ocorrência permitiu-
me uma compreensão do caráter intersubjetivo daquela interação. A 
análise foi dividida de modo a privilegiar dois aspectos: interacionais, 
uma perspectiva sobre a ordem da interação comunicativa; e discur-
sivos, em que priorizo elementos temáticos relativos ao que denomino 
teorização informal da feminilidade, a partir do conjunto de comentá-
rios registrados no LV, participação em encontros presenciais e realiza-
ção de entrevistas, conjunto de procedimentos a que tenho chamado 
nHWQRJUD¿D�7 

A unidade básica de análise para lidar com os numerosos dados 
provenientes dos registros disponíveis na rede consiste no thread,8 
um conjunto de comentários relativos a um mesmo tema, fenômeno 
verbal típico da interação social na internet descrito por Rutter e 
Smith (2002a; 2002b). Em um thread, os/as participantes alternam co-
mentários datados e numerados, em uma espécie de radicalização da 
dinâmica de “turnos de fala” (Schegloff, Sacks & Jefferson, 1974) na 
conversação face a face, na qual não há corte ou sobreposição de 
IDODV��PDV�XPD�VHT�rQFLD�QXPHULFDPHQWH�FRQ¿JXUDGD�

Após a análise dos discursos dos comentários do LV, ponto de 
partida desse percurso, selecionei informantes entre as participantes, 
que foram contatadas por e-mail. Entrevistas foram agendadas, grava-
das e transcritas. Ainda, realizei observação participante em alguns dos 
7 Ver, nesse sentido, Bishop et al., 1995; Braga, 2008.
8�1D�IDOWD�GH�XPD�ERD�SDODYUD�HP�SRUWXJXrV�TXH�FDUDFWHUL]H�R�FRQMXQWR�GH�FRPHQWiULRV�GHQRPLQDGR�
por thread �OLWHUDOPHQWH��³¿R´�� RSWHL��SRU�HQTXDQWR��SRU�UHSURGX]L�OD�HP�VXD�JUD¿D�RULJLQDO�HP�LQJOrV�
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fre qüentes encontros presenciais promovidos pelas freqüentado ras do 
LV. A participação nesses encontros foi acompanhada da elabora ção 
GH�XP�GLiULR�GH�FDPSR�HWQRJUi¿FR��GH�PRGR�D�SUHVHUYDU�R�Pi[LPR�
pos sível da riqueza das situações naturais de campo.

As opções metodológicas aqui explicitadas buscam dar conta de 
um aspecto particular de um fenômeno midiático – o blog Mothern no 
contexto da internet. A internet, como meio de comunicação, trouxe 
XPD�VpULH�GH�DOWHUDo}HV�QD�FRQ¿JXUDomR�GR�FDPSR�GDV�PtGLDV��QmR�
DSH�QDV� UHGH¿QLQGR� RV�PHLRV� WUDGLFLRQDLV��PDV� FULDQGR� H� DPSOLDQGR�
con textos de interação social, que são apropriados por sujeitos enun-
ciadores de diversas maneiras, a partir de protocolos e lógicas de inte-
UDomR�HVSHFt¿FDV�

1R� FRQMXQWR� GH� FRPHQWiULRV� FRPSRQHQWH� GR� /9� GR�Mothern, é 
possível observar diálogos inteiros, sem um conteúdo preciso, e que 
pa recem ter o único propósito de manter o contato e prolongar a co-
municação, cumprindo apenas uma função fática da linguagem, con-
IRUPH�D�FOiVVLFD�GH¿QLomR�GH�-DNREVRQ���������(QWUHWDQWR��D�SDUWLU�GD�
entrada de certas temáticas – espontânea ou originada por assunto 
proposto na página principal –, um novo thread se desenvolve. Esses 
co mentários apresentam uma recursividade geradora de outras inter-
SUHWDo}HV��$�FRPSUHHQVmR�GR� WySLFR�HVSHFt¿FR�DSUHVHQWDGR�SRU�XP�
comentário dá origem a outras interpretações a respeito daquele mes-
mo assunto, causando um efeito que muitas vezes pode durar dias ou 
mesmo semanas. Sendo assim, o tema introduzido por um comentário 
que desestabiliza a sociabilidade cotidiana fornece um eixo para que 
se desenvolva uma seqüência de comentários relativos, uma continui-
GDGH�GD� LQWHUDomR�FRPXQLFDWLYD�HP� WRUQR�GDTXHOH� WySLFR�HVSHFt¿FR��
até que esta se estabilize em um novo ponto de equilíbrio, voltando aos 
ter mos da sociabilidade cotidiana – fática. A cada percurso desse tipo 
– tema / comentários relativos / comunicação fática –, um novo thread 
se apresenta como unidade possível de análise.

Assim, considero importante buscar, além da diversidade dos 
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con  teúdos apresentados no ambiente interacional do LV, “os princípios 
HV�WUXWXUDQWHV�TXH�IRUQHFHP�RUGHP�HP�PHLR�DR�ÀX[R´��6PLWK������������
A es tipulação dos threads, a observação de sua duração, freqüência e 
con teúdos para a organização e exame desses dados em seu conjunto 
de monstram grande potencial analítico, uma vez que é no confronto 
entre posições manifestas ao longo dos threads que a negociação so-
cial dos sentidos se realiza, tanto na ordem do discurso quanto na 
ordem da interação.

O fenômeno comunicacional originado pelo LV comparece em 
di ferentes ambientes da Internet, em trocas de e-mails, visitas a fo-
tologs, fórum de comunidade Orkut, comunicação por programas de 
men sagens instantâneas, outros LVs, lista de discussão restrita etc. 
Algumas relações estabelecidas no LV ultrapassam os limites da CMC 
e lançam mão de outros recursos técnicos para realizar suas trocas, 
como telefone celular, câmaras digitais, além de encontros presenciais. 
1D� WHQWDWLYD� GH� SUHFLVDU� DOJXPDV� XQLGDGHV� GH� OHLWXUD� QR� FRQMXQWR�
de dados, me vi levada a fazer algumas escolhas de ordem teórico-
metodológicas e eleger, dentre os diferentes ambientes de interação, 
DOJXQV�SRQWRV�LQWHUFRQHFWDGRV��R�/9�H�VXD�³UHODomR�UHÀH[LYD´�FRP�RV�
posts,9 de um lado, e com outros LVs e fotologs, de outro. Tendo em 
vista o fenômeno comunicacional sendo constituído no contexto da 
internet, é possível perceber articulações que se fazem através de en-
vios (na forma de mensagens verbais e links) e reenvios entre esses 
espaços. A partir de vários mecanismos observados na relação entre 
essas partes, um circuito comunicativo é estabelecido e representa-
ções discursivas veiculadas. 

A seguir, apresento um exemplo do modo como dados quantita-
tivos, facilmente disponíveis na rede, podem ser articulados a técnicas 
de pesquisa qualitativa, como observação participante e entrevistas 
em profundidade, contribuindo na caracterização do objeto de pesqui-

9 “Posts” são as atualizações na página principal de um blog, podendo ou não pertencer ao mesmo 
gênero de escrita, tratar do mesmo assunto ou ter sido escrito pelo/a blogueiro/a. Ao longo do texto, 
utilizo a palavra “post” por se tratar de um termo êmico.
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sa, neste caso, a trajetória do blog, da comunicação mediada por com-
putador aos meios de comunicação de massa.

O blog Mothern: da CMC aos MCM

Juliana Sampaio e Laura Guimarães, colegas desde a faculdade, 
trabalhavam como dupla de criação em uma agência de publicidade, 
desempenhando o papel de redatora e diretora de arte, respectivamente. 
À medida que a agência começou a crescer e a captar contas de gran-
des clientes, as duas amigas, atentas às contradições da lógica do 
mercado, mantinham uma posição crítica, a questionar as práticas do 
fazer publicitário, suas políticas de representação de minorias e seu 
compromisso com o Capital. Trabalhadoras, usuárias do computador 
ligado à internet no cotidiano, vinculadas à novidade por dever de ofício, 
acompanhavam a emergência das novas ferramentas de publicação 
on-line. A partir da leitura de alguns blogs brasileiros, que então co-
me çavam a se estabelecer na rede, resolveram, a partir de uma brin-
cadeira, fazer uma versão materna de um blog que tematizava a “mu-
lher superior”. Criou-se, assim, em janeiro de 2002, o blog Mothern: 
as incríveis aventuras de duas garotas que já pariram. Em abril do 
mes mo ano, após várias tentativas frustradas de instalar o sistema de 
co mentários de leitores/as por post, as blogueiras colocaram no ar o 
Livro de Visitas, ambiente da vibrante dinâmica interacional que viria se 
ins talar ali em pouco tempo.

A instalação do LV estabeleceu um parâmetro mensurável da ati-
vidade no ambiente Mothern, o número de comentários por mês. Uma 
DQiOLVH�GR�JUi¿FR�TXH� UHJLVWUD�D�DWLYLGDGH�QR�/9��GLVSRVWR�DEDL[R��p�
elucidativo da história desse ambiente.
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Número de Comentários no Livro de Visitas por mês
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Figura 1:�1~PHUR�GH�FRPHQWiULRV�QR�/LYUR�GH�9LVLWDV�SRU�PrV
Fonte: Braga (2006)

Quando da instalação do LV, as blogueiras iniciaram a divulgação 

do blog escrevendo para suas listas pessoais de e-mail e visitando 

outros blogs, deixando mensagens convidando para visitar o Mothern 

– protocolo básico de interação na blogosfera. O resultado desse tra-

balho de divulgação foi o pico de quase 2000 comentários em outubro 

de 2002, na forma de congratulações de amigos/as e familiares pela 

ini ciativa e de retribuição de visitas de outros blogueiros/as. A falta de 

fre qüência continuada desses/as primeiros/as visitantes levou a uma 

TXHGD�� DFHQWXDGD� SHOR� ¿QDO� GH� DQR�� 1HVVH� SHUtRGR�� D� FRLQFLGrQFLD�
com as férias, festas e feriados faz com que a atividade on-line diminua 

de modo geral, particularmente porque as freqüentadoras habituais 

aces sam a internet a partir de seus locais de trabalho. Entretanto, de 

ja nei ro a abril de 2003 já pôde ser percebido um primeiro patamar de 

estabilidade no número de visitantes, mantido pela freqüência que 
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co meça a se estabelecer de visitas de outros/as blogueiros/as, que 
VH� LGHQWL¿FDUDP� FRP� D� SURSRVWD� H� SDVVDUDP� D� IUHT�HQWDU� R� /9� FR�
tidianamente.

Uma nova fase se iniciou quando o Mothern foi noticiado em três 
veículos de mídia impressa, em meados de 2003: uma coluna mensal 
na revista TPM, uma matéria com fotos e entrevista na revista Crescer e 
XPD�IRWRJUD¿D�H�PHQomR�DR�EORJ�H�VXDV�FULDGRUDV�HP�XPD�UHSRUWDJHP�
sobre o crescimento da blogosfera na revista IstoÉ, em maio daquele 
mesmo ano. A partir daí, houve um crescimento vertiginoso na atividade 
daquele espaço, que chegou a um pico de quase 4000 comentários em 
abril de 2004 – registrando queda somente entre dezembro e fevereiro, 
SHODV�UD]}HV�Mi�PHQFLRQDGDV��1HVVH�SHUtRGR��HP�PDUoR�GH�������IRL�
criada uma lista de discussão paralela restrita, que viria a provocar 
um esvaziamento impressionante nas atividades do LV. Em poucos 
meses, a lista absorveu quase completamente aquela atividade, apre-
sentando mais de 4000 registros em agosto, mesmo mês da queda 
PDLV�VLJQL¿FDWLYD�GR�ÀX[R�GR�/9�UHJLVWUDGD�QR�JUi¿FR�

Em outubro de 2004, as blogueiras anunciaram na página principal 
do blog o encerramento das atividades por parte delas, ou seja, o 
¿P�GD�SURGXomR�GH�QRYRV�SRVWV��6RE�R�ODPHQWR�GDV�IUHT�HQWDGRUDV��
DV� DQ¿WULmV� DUJXPHQWDUDP� HVWDU� HQYROYLGDV� FRP� RXWUDV� WDUHIDV� SUR�
¿VVLRQDLV� H� LQWHUHVVHV� SHVVRDLV�� (QWUHWDQWR�� FRQYLGDUDP� WRGDV� SDUD�
con  tinuarem a freqüentar o ambiente mesmo na sua ausência. As fre-
T�HQ�WDGRUDV� UHDJLUDP�GH�PRGR� FRPSUHHQVLYR�� DSHVDU� GH� ¿FDU� FODUR�
o desagrado frente àquele afastamento. Os números caíram a níveis 
próximos aos dos primeiros meses da criação do LV. Entretanto, após 
o choque inicial, a freqüência ao LV manteve-se estável em torno de 
150 comentários por mês, demonstrando uma relativa autonomiza-
ção daquele ambiente com relação à atividade e participação de suas 
criadoras.
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Pouco tempo depois do encerramento das atividades do blog, as 
autoras receberam o convite de uma editora comercial para publicar o 
conteúdo do blog em forma de livro, cujo lançamento ocorreu em 16 de 
abril de 2005, por ocasião do dia das mães. A campanha publicitária e 
RV�HYHQWRV�GH�ODQoDPHQWR�GR�OLYUR�±�TXH�SURPRYHUDP�XP�QRYR�ÀX[R�
de visitantes ao blog – levaram as blogueiras a retomar as atividades 
da página, e a freqüentar novamente o LV, para responder e dar as 
boas vindas a todas as recém-chegadas. A partir daí, com o crescente 
interesse das mídias tradicionais no fenômeno dos blogs, o Mothern 
passou a ser fonte constante para pautas de suplementos femininos 
e de informática em jornais e revistas de circulação nacional, atraindo 
novos grupos e promovendo rotatividade naquele ambiente. O número 
de comentários manteve-se estabilizado entre os meses de janeiro de 
2005 a julho de 2006, registrando número de comentários em torno 
de 700, apesar da pouca atualização da página principal. A estréia do 
programa televisivo Mothern�� VpULH� GH� ¿FomR� HODERUDGD� D� SDUWLU� GRV�
tex tos do livro no canal fechado GNT, em agosto de 2006, motivou 
novamente a atualização do blog. A massiva campanha publicitária 
da emissora colocou o tema da maternidade moderna como pauta de 
diversos programas de sua grade, como Saia Justa, Sem Controle e 
Ma rília Gabriela Entrevista, além das chamadas constantes para o pro-
grama propriamente dito durante a programação. Essa exposição à 
mídia de massa despertou o interesse de outros veículos de expressão 
nacional, como o jornal Folha de S.Paulo, a revista Época, e o programa 
Hebe, do SBT��H�OHYRX�D�XP�FUHVFHQWH�DÀX[R�GH�QRYRV�DV�YLVLWDQWHV��
elevando o número de comentários no LV de modo exponencial. Em 
agosto de 2006, o número de comentários foi mais que o dobro do 
UHJLVWUDGR�HP�MXOKR��PRVWUDQGR��DR�¿QDO�GD�FRQWDJHP�GHVVHV�GDGRV��
um iminente ciclo de expansão.
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Para Concluir

Operações de sistematização de dados e procedimentos de 
análise comumente não são explicitadas nos relatórios de pesquisa 
publicados. Este capítulo, ao apresentar detalhadamente o processo 
metodológico empregado na análise de um blog, visa a fornecer a 
estudiosos/as das interações sociais estabelecidas nos ambientes de 
internet um instrumental analítico promissor para a compreensão desse 
IHQ{PHQR�FRPXQLFDFLRQDO�D�SDUWLU�GH�XPD�SHUVSHFWLYD�HWQRJUi¿FD�

A análise de blogs pode revelar uma interessante perspectiva sobre 
vários aspectos que superam o horizonte da chamada cibercultura. 
1R� HVWXGR� GR� FDVR� Mothern�� ¿FDUDP� HYLGHQWHV� WDQWR� DVSHFWRV�
LQWHUDFLRQDLV�HVSHFt¿FRV�GD�&RPXQLFDomR�0HGLDGD�SRU�&RPSXWDGRU��
tais como os protocolos de apresentação do self, o gerenciamento de 
FRQÀLWRV�H�D�FRQVWLWXLomR�GH�XP�FLUFXLWR�LQWHUDWLYR�HQWUH�SDUWLFLSDQWHV��
quanto relações de gênero e poder. Essas relações não se restringem 
à internet; embora expressas em um ambiente digital, manifestam 
lógicas simbólicas de profunda importância social. 
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A vitória de Pirro dos blogs:
ubiqüidade e dispersão conceitual na web*

Marcelo Träsel

1

A cerca de dez anos desde seu surgimento, os blogs tornaram-
se uma forma de comunicação que atinge todos os grupos e classes 
so ciais conectados à world wide web. De senhoras de 95 anos a pré-
adolescentes, de grupos de esquerda às corporações multinacionais, 
de jornais interioranos às grandes holdings de mídia, não há categoria 
de sítio da web em que o formato de publicação em textos curtos, fre-
qüentes, organizados segundo uma cronologia decrescente, em ge ral 
acompanhados de espaços para comentários dos leitores,2 ain da não 
tenha pelo menos um caso de uso. Conforme o serviço de bus cas 
Technorati, em abril de 2007, o número de blogs monitorados ultra-
passava os 70 milhões, sendo que, em média, 120 mil novos blogs 
eram criados por dia (Sifry, 2007). Uma demonstração da força e cre-
dibilidade que esse tipo de veículo amealhou nos últimos anos é o 
* Pirro (318-272 AC), general grego, rei de Épiro e da Macedônia. Na Batalha de Ásculo (279 AC), 
confrontou o exército romano e venceu, porém ao custo de 3500 homens de seu exército. Quando 
lhe deram os parabéns, Pirro retrucou: “outra vitória como esta e estaremos perdidos”. A expressão 
“vitória de Pirro” passou a ser usada para sucessos que trazem prejuízos para o vencedor.
2�&RQIRUPH�GH¿QLomR�SDUD�R�WHUPR�ZHEORJ�SURSRVWD�SRU�%ORRG�QD�LQWURGXomR�GH�5RG]YLOOD���������
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caso do blog de tecnologia Engadget. Em maio de 2007, o Engadget 
pu blicou um e-mail enviado pela diretoria da empresa Apple a seus 
fun cionários anunciando erroneamente um atraso no lançamento de 
dois produtos. A publicação causou uma queda de US$ 4 bilhões no 
valor de mercado das ações da Apple (Arrington, 2007). O equívoco foi 
desfeito e as ações voltaram a seu valor original em pouco tempo, mas 
D�GLVSRVLomR�GRV�LQYHVWLGRUHV�HP�WRPDU�GHFLV}HV�¿QDQFHLUDV�FRP�EDVH�
em um post do Engadget pode ser considerada um símbolo da acei-
WDomR�VRFLDO�GRV�EORJV�FRPR�FDQDLV�FRQ¿iYHLV�GH�LQIRUPDomR�

Para todos os efeitos, o formato blog tornou-se ubíquo na web. 
1R�HQWDQWR��D�GLVVHPLQDomR�WHQGH�D�HVWUHVVDU�RV�OLPLWHV�GD�GH¿QLomR�
desse gênero de website à medida que as ferramentas de publicação 
per mitem arquiteturas e desenhos mais complexos e ocorre uma pro-
¿VVLRQDOL]DomR�GD�SURGXomR�GH�FRQWH~GR��2�REMHWLYR�GHVVH�WUDEDOKR�p�
GLVFXWLU�DWp�TXH�SRQWR�DV�GH¿QLo}HV�PDLV�DFHLWDV�GH�EORJ�GmR�FRQWD�GRV�
fenômenos atuais e iniciar um debate que leve a um conceito o mais 
atem poral e independente da tecnologia possível. Não se pretende 
DTXL� GDU� TXDOTXHU� UHVSRVWD� GH¿QLWLYD� VREUH� R� FRQFHLWR� GH� EORJ��PDV�
sim incentivar os pesquisadores do tema a questionar seu objeto de 
análise.

%ORJV�H�VXDV�GH¿QLo}HV

$�GH¿QLomR�SULPRUGLDO�GH�ZHEORJ�p�D�GH�XP�VtWLR�GHGLFDGR�D�FR�
letar links para outros sítios da rede mundial de computadores e co-
mentá-los. A partícula “log” remete aos diários de navegação, em que 
os capitães informam as latitudes e longitudes percorridas a cada dia 
H�RV�SRQWRV�GH�UHIHUrQFLD�JHRJUi¿FRV�HQFRQWUDGRV��DOpP�GH�LQFLGHQWHV�
GLYHUVRV�� 2� SUH¿[R� ³ZHE´� LQGLFD� D� WUDQVSRVLomR� GHVVHV� YHU�GD�GHLURV�
guias de navegação para a rede mundial de computadores de interface 
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JUi¿FD��'H�IDWR��R�REMHWLYR�SULQFLSDO�GRV�DXWRUHV�SLRQHLURV�HUD�JXDUGDU�
um arquivo de referências interessantes, numa época em que as 
ferramentas de busca ainda eram muito pouco desenvolvidas. Encon-
trava-se conteúdo interessante na web por acaso ou por indicação 
de outros internautas, então os links fornecidos nos primeiros blogs 
eram um ativo muito valioso para seus autores e leitores.  Um nome al-
ternativo para weblog é diário virtual, tradução do inglês on-line journal, 
mas normalmente entende-se que essa denominação se refere a um 
WLSR�HVSHFt¿FR�GH�EORJ��TXH�SULYLOHJLD�DV�LPSUHVV}HV�SHVVRDLV�GH�VHX�
autor em detrimento dos links comentados. 

Os pesquisadores que se debruçam sobre esse objeto, sobre-
WXGR�RV�GH�RULJHP�DPHULFDQD��WHQGHP�D�DGRWDU�XPD�GH¿QLomR�EDVHDGD�
na fórmula proposta por Blood (2002): uma página da web atualizada 
freqüentemente com entradas datadas, as mais novas posicionadas 
no topo, contando quase sempre com espaços para comentários. Há 
SHV�TXLVDGRUHV�TXH�GH¿QHP�RV�EORJV�D�SDUWLU�GH�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�VXD�
linguagem e narrativa, apontando, no mais das vezes, a auto-re fe-
rên cia e a subjetividade que conformam esse gênero textual.3 Auto-
UHV�GH�DPERV�RV�JUXSRV� WHQGHP�D� LGHQWL¿FDU� WDPEpP�RV�EORJV�FRP�
as ferramentas de publicação usadas para produzi-los – embora seja 
possível manter esse tipo de website usando o mesmo método da cria-
ção de sítios tradicionais, isto é, mudando o código HTML e atuali-
zando-o diretamente no servidor em que o blog está hospedado. De 
uma maneira geral, porém, os acadêmicos que se debruçam sobre 
R�IHQ{PHQR�GRV�EORJV�IDOKDP�HP�GDU�XPD�GH¿QLomR�RSHUDFLRQDO�GRV�
mesmos.4 É bem verdade que a constante evolução tecnológica pre-
ju dica qualquer tentativa de delimitar o objeto, fator que, de resto, in-
terfere em todo estudo sobre fenômenos da comunicação mediada por 
FRPSXWDGRU��PDV�WDOYH]�HVVD�GL¿FXOGDGH�GHYHVVH�VH�WRUQDU�XP�LQ�FHQ�
WLYR�SDUD�HQFRQWUDU�GH¿QLo}HV�LQGHSHQGHQWHV�GR�JrQHUR�WH[WXDO�RX�GD�
3 Ver, por exemplo, Sibilia (2003) ou Primo (2005).
4 Ver Schittine (2004), por exemplo, que faz uma análise do uso dos blogs para a escrita íntima sem 
GH¿QLU�FODUDPHQWH�R�TXH�HQWHQGH�SRU�EORJ�HP�QHQKXP�PRPHQWR�
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IHUUDPHQWD��QmR�SDUD�HYLWDU�R�SUREOHPD��(VWXGRV�FLHQWt¿FRV�TXH�VH�H[L�
PHP�GH�DSUHVHQWDU�DOJXPD�GH¿QLomR�RSHUDFLRQDO�GH�VHX�REMHWR�FDU�
regam uma fragilidade primordial.

Os artigos e livros escritos pelos próprios blogueiros e trabalha-
dores especialistas em internet e web costumam abordar o problema da 
FRQFHLWXDOL]DomR�FRP�PDLRU�IUHT�rQFLD��8P�DSDQKDGR�GDV�GH¿QLo}HV�
PDLV�UHFRUUHQWHV�SDUD�EORJV�UHDOL]DGR�SRU�*DUIXQNHO��������LGHQWL¿FRX�
os seguintes traços, que podem ser complementares ou concorrentes: 

1. website de cunho subjetivo ou não-comercial, tipicamente produ-
zido por um único indivíduo; 

2. formato de um diário organizado em ordem cronológica reversa, 
em geral atualizado todos os dias ou com bastante freqüência;

3. referências a outros sítios da web e excertos comentados de outras 
fontes e impressões pessoais;

4. relatos da vida diária.
 
No Brasil, o último aspecto sempre foi o mais atrelado à noção 

de blog. O aposto “diarinho adolescente na web” foi e é muito usado 
para questionar a legitimidade dos blogs como fontes de informação, 
HP�HVSHFLDO�SRU�MRUQDOLVWDV��TXH�YrHP�VXDV�SUHUURJDWLYDV�SUR¿VVLRQDLV�
ame açadas pelo acesso de “qualquer um” às ferramentas de publicação 
na Web. Essas críticas foram deixadas de lado recentemente, quando 
os grandes portais passaram a criar blogs para seus funcionários. O 
principal causador dessa mudança na cultura empresarial, embora não 
seja um pioneiro do jornalismo em blogs, foi o Blog do Noblat,5 sítio 
VREUH�SROtWLFD�FULDGR�SHOR� MRUQDOLVWD�5LFDUGR�1REODW�� ,QLFLDOPHQWH�KRV�
pedado como um tipo de coluna no portal do jornal O Dia, depois no IG, 
subseqüentemente no Estadão, o blog hoje está no O Globo Online. 
Esse histórico desencadeou uma verdadeira mania de criação de blogs 
pelos grupos de mídia concorrentes, com o objetivo de atender à de-

5 http://oglobo.globo.com/pais/noblat.
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manda do público mais jovem e de marcar posição estratégica como 
em presas “antenadas”. A partir desse movimento, os outros traços da 
GH�¿QLomR�GH�EORJ�FLWDGRV�DFLPD�SDVVDUDP�D�VHU�PDLV�GLIXQGLGRV�HQWUH�
blogueiros, pesquisadores e público em geral, e esse tipo de website 
ganhou respeito.

Porém, foi breve a conquista do reconhecimento pelos blogs. No 
mo mento mesmo em que passam a ser aceitos e se multiplicam por 
todos os cantos da web brasileira, começam a perder credibilidade. Os 
pio neiros da blogosfera vêem o seqüestro do formato pela mídia e a 
mer cantilização por meio de anúncios e até mesmo venda de espaço 
HGL�WRULDO�FRPR�VLQDLV�GR�¿P�GH�XPD�³HUD�GH�RXUR´�GRV�EORJV��$R�PHVPR�
tempo, características antes típicas dos blogs estão presentes em todo 
tipo de sítio e as próprias ferramentas criadas para mantê-los servem 
DRV�PDLV�GLYHUVRV�¿QV��2QLSUHVHQWHV��RV�EORJV�SDUHFHP�VH�GLVVROYHU�
em meio a outras propostas editoriais e empresariais. Uma verdadeira 
vi tória de Pirro.

Armadilhas publicitárias para navegadores incautos podem ser 
con sideradas blogs? As colunas de jornais publicadas em ordem cro-
no lógica decrescente e com espaços para comentários podem ser con-
sideradas blogs? Arquivos cronológicos de comunicados de imprensa 
VmR�EORJV"�2�TXH�p��D¿QDO��XP�EORJ"�1D�WHQWDWLYD�GH�HQFDPLQKDU�XP�
de bate sobre essas perguntas, far-se-á uma análise crítica de cada um 
dos traços característicos mais comumente apontados nos weblogs. 

8P�ZHEVLWH�GH�FXQKR�SHVVRDO�RX�QmR�FRPHUFLDO"

A legitimação dos blogs como veículos de comunicação respei-
WiYHLV�H�FRQ¿iYHLV��DOLDGD�j�VLPSOLFLGDGH�GD�RSHUDomR�GDV�IHUUDPHQWDV�
de publicação, levou à disseminação desse formato por websites cor-
porativos, projetos de marketing, assessorias de imprensa e pela mí-
GLD��5HFHQWHPHQWH��R�SRUWDO�Globo.com criou blogs para os atores e 
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apre sen tadores mais famosos da emissora, o que foi entendido pela 
blo gos fera como uma mera assimilação do formato por interesses mer-
cantis (Netto, 2007). 

A vulgarização levou ainda à criação blogs cujo objetivo principal 
p� D� ³PRQHWL]DomR´�� LVWR� p�� YHQGHU� DQ~QFLRV� VX¿FLHQWHV� YLD� VHUYLoRV�
auto máticos6 para obter lucro. A monetização, no entanto, tem levado 
mui tos blogueiros a publicar conteúdo que visa meramente obter uma 
boa colocação no ranking das ferramentas de busca, ou ainda extrair 
cli ques do que chamam “pára-quedistas” – os internautas desavisados 
que caem no blog via ferramentas de busca, em geral procurando por 
LQIRUPDo}HV�D�UHVSHLWR�GH�FHOHEULGDGHV�RX�SRUQRJUD¿D��H��FRQIXQGLGRV�
pelo design ambíguo da página, acabam clicando em anúncios, para 
jamais voltar àquele sítio novamente (ver Campos, 2007). Após par-
ticipar de um evento reunindo blogueiros em 2007, um professor uni-
versitário e pioneiro da blogosfera relatou com pesar:

...blogs não são mais só aqueles sites de cunho pessoal 
onde os autores publicam suas opiniões sobre os 
assuntos que lhe interessam. (...) O tipo de site que 
parece predominar ao se procurar ilustrar o conceito de 
um blog hoje em dia é o site construído por alguém (ou um 
grupo de pessoas) que visa ganhar dinheiro publicando 
conteúdo e funcionando como alternativa aos jornais, 
revistas e programas de televisão (Oliveira, 2007).7

As reclamações causadas por esse tipo de blog podem ser atr-
ibuídas às grandes expectativas que o acesso do público a uma po-
derosa ferramenta de comunicação gerou nos defensores das liber-
dades civis e críticos do Estado e da mídia. A obra que reúne os 

6 Um exemplo é o Google AdSense. Exige-se que o proprietário de um website insira um trecho de 
software em locais determinados do código das páginas. O programa monitora o conteúdo das pági-
nas e exibe automaticamente anúncios de acordo com eles. A cada clique de um leitor, o proprietário 
da página recebe uma quantia variável em dinheiro. Disponível em: http://www.google.com/adsense.
7 Documento eletrônico.
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SULPHLURV�DUWLJRV�D�UHVSHLWR�GR�IHQ{PHQR��5RG]YLOOD��������FKDPD�VH�
We’ve got blog, ou seja, “Nós temos blogs”, expressão que se asse-
melha em muito a uma frase de protesto. Os autores reunidos no livro, 
em sua maioria, posicionam os blogs como bastiões de resistência 
do cidadão comum contra a mídia e o governo, tomados tacitamente 
como instituições traiçoeiras e manipuladoras – não à toa, o autor de 
um dos mais conhecidos blogs políticos do mundo, o Instapundit,8 pu-
blicou um livro chamado Um exército de Davis: como os mercados e 
a tecnologia permitem às pessoas comuns derrotar a grande mídia, o 
grande governo e outros Golias��5H\QROGV��������9 

$OpP� GRV� EORJV� FRP� ¿QV� IUDQFDPHQWH� FRPHUFLDLV� FULDGRV� SRU�
in  di víduos, há os blogs empresariais e impessoais criados por orga-
nizações. Algumas instituições mantêm blogs anônimos que, em lugar 
de publicar textos com forte caráter autoral, veiculam uma série de co-
PXQLFDGRV�GH�LPSUHQVD��5H\QROGV�FRQVLGHUD�D�VXEMHWLYLGDGH�XP�WUDoR�
inseparável dos weblogs: “Então, apesar de você poder ter um blog 
‘ins titucional’ anônimo (...) ele está fadado a ter uma voz institucional 
(...) Então voz pessoal parece ser terrivelmente importante para a qua-
lidade de um blog” (2006:116-7).10 Se os blogs são primordialmente 
XP�HVSDoR�GH�FRQVWUXomR�GR�³HX´�QR�FLEHUHVSDoR��5HFXHUR�����������
é pre ciso concluir que blogs institucionais anônimos não podem ser 
con si derados verdadeiros blogs, ou que esse traço não pode ser 
GH�WHU�PLQDQWH�QD�GH¿QLomR�GR�TXH�p�XP�EORJ��'D�PHVPD�PDQHLUD��j�
me di da que blogs passam a ser criados visando exclusivamente à 
“monetização”, o cunho não-comercial deixa de ser útil para delimitar 
esse objeto.

8 http://www.instapundit.com.
9 “An army of Davids: how markets and technology empower ordinary people to beat Big Media, Big 
Government and other Goliaths”. Tradução livre.
10 Tradução do Autor: “So while you can have an anonymous ‘institutional’ blog (...) it’s bound to 
have an institutional voice (...) So the personal voice seems to be awfully important to good blogging”.
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2UGHP�FURQROyJLFD�UHYHUVD�H�IUHT�rQFLD�GH�DWXDOL]DomR

A ordem cronológica reversa e a freqüência de publicação são 
aspectos dos blogs devido mais aos constrangimentos técnicos das 
fer ramentas do que a exigências da própria narrativa. A grande ino-
vação de ferramentas como o Blogger, Movable Type e WordPress, 
denominadas sistemas de publicação de conteúdo (CMS, ou Content 
Management System), foi permitir a veiculação de conteúdo por meio 
da automação do processo de edição em linguagem HTML e trans-
IHUrQFLD� GRV� DUTXLYRV� SDUD� VHUYLGRUHV� GD�ZHE�� ,VVR� VLJQL¿FRX�PDLRU�
simplicidade e rapidez na publicação e eventual edição do conteúdo do 
blog. Antes dos blogs, muitos internautas mantinham páginas pessoais 
estáticas, raramente atualizadas. O principal resultado da simplicidade 
de operação dos CMS foi um incentivo à atualização freqüente por 
meio da remoção da barreira técnica.

A ordem cronológica decrescente, por outro lado, foi estabelecida 
pelos blogs pioneiros, cujos autores não contavam com CMS e, por-
WDQWR��SUHFLVDYDP�FRGL¿FDU�³D�PmR´�D�SiJLQD�H�GHSRLV�HQYLi�OD�D�XP�
servidor junto com os elementos de imagem ou áudio necessários, 
XVDQGR� SURJUDPDV� HVSHFt¿FRV�� 2FRUUH� TXH� VHULD� LQYLiYHO� SXEOLFDU�
tex tos curtos diariamente em arquivos individuais sem contar com al-
gum tipo de automação, constrangimento que levou os primeiros blo-
gueiros a adotarem a solução de manter um documento único para 
cada semana ou mês e apenas inserir os novos conteúdos no topo da 
pá gina, juntamente com a data. Este formato foi mantido pelos CMS, 
criados depois. 

1mR�IRUDP�DSHQDV�RV�EORJV��SRUpP��TXH�VH�EHQH¿FLDUDP�GRV�&06�
mais acessíveis. Muitas revistas eletrônicas que antes não tinham re-
FXUVRV�¿QDQFHLURV�H� WpFQLFRV�SDUD�DGRWDU�XP�&06�SDVVDUDP�D�XVDU�
muitas vezes as ferramentas criadas originalmente para a manutenção 
de blogs. Os grandes webjornais, por outro lado, sempre usaram CMS 
GHVHQYROYLGRV� HVSHFL¿FDPHQWH� SDUD� HOHV�� TXH� LQFOXVLYH� SHUPLWLDP� D�
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pu blicação de conteúdo em ordem cronológica reversa, como a dos 
EORJV�í� YLGH� DV� OLVWDV� GH� ³~OWLPDV�QRWtFLDV´� GHVVHV� YHtFXORV�� VHPSUH�
apre sentadas com a manchete mais recente no topo. No entanto, o 
jor nalismo se caracteriza pela primazia da organização hierárquica 
da informação sobre a organização cronológica, daí serem raros os 
webjornais que até hoje adotaram a cronologia reversa como critério 
prin cipal de distribuição do conteúdo em suas home pages. Pode-se 
citar como exemplos de uso da cronologia reversa no jornalismo o 
Observatório da Imprensa e a revista Exile.ru.11 

Ao passo que algumas revistas eletrônicas adotam a ordem cro-
nológica reversa, certos blogs abandonam essa característica. Tome-
se, por exemplo, o caso do Judão,12 website sobre cultura cuja página 
prin cipal segue uma ordem hierárquica da informação, apesar de ro dar 
no CMS WordPress�H�VH�DXWRGHQRPLQDU�XP�EORJ��1D�¿JXUD����Si�JLQD�
seguinte), pode-se ver que a página principal apresenta uma man chete 
JUi¿FD�� D� VHX� ODGR�� XP�GHVWDTXH� WDPEpP�JUi¿FR� SDUD� DOJXP�DU�WLJR�
ou especial; abaixo da manchete, destaques menos relevantes or-
JDQL]DGRV�SRU�WySLFR��H��¿QDOPHQWH��XPD�OLVWD�GH�~OWLPDV�QRWtFLDV��~QLFD�
seção da home page organizada cronologicamente.

O Judão, no entanto, tem uma voz subjetiva e é um website ori-
ginalmente de cunho pessoal e não-comercial, embora hoje conte com 
uma equipe de redatores e veicule anúncios. Porém, oferece espaços 
para comentários dos leitores e relatos da vida de seu editor, Thiago 
%RU�EROOD��HP�XPD�VHomR�GHWHUPLQDGD��,VVR�R�FRORFDULD�QD�FDWHJRULD�GH�
EORJ�FRQIRUPH�D�PDLRULD�GRV�WUDoRV�QRUPDOPHQWH�LGHQWL¿FDGRV�QHVVH�
tipo de sítio. A evolução do design de sítios informativos para a web 
parece apontar para uma “bloguização” das revistas eletrônicas e de 
“jornalistização” dos blogs, resultando em um híbrido da lógica hierár-
quica do jornalismo e da lógica temporal dos blogs. 

11 http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br e http://www.exile.ru, respectivamente. As duas revis- http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br e http://www.exile.ru, respectivamente. As duas revis-
tas eletrônicas citadas na verdade misturam hierarquia e cronologia, embora com predominância 
desta última.
12 http://www.judao.com.br. http://www.judao.com.br.
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)LJXUD����5HSURGXomR�GD�SiJLQD�SULQFLSDO�GR�VtWLR�Judão.
Fonte: http://www.judao.com.br. Acesso em 11/12/2007.

A publicação freqüente deixou de ser exclusividade tanto dos 
blogs como dos veículos jornalísticos. Hoje, estão se tornando me nos 
comuns os websites estáticos, cujo conteúdo e estrutura se man têm 
inalterados por semanas ou meses, do que os dinâmicos, que apre-
sentam pequenas mudanças diária ou semanalmente. De fato, com 
a ampla oferta de CMS e outros serviços de publicação, os websites 
dinâmicos se tornaram mais econômica e tecnicamente viáveis do que 
os estáticos, porque exigem menos mão-de-obra especializada. Atu al-
mente os sítios de corporações e mesmo de pequenos negócios atua-
lizam freqüentemente seu conteúdo, assim como os indivíduos que 
WrP�SHU¿V�HP�UHGHV�VRFLDLV�FRPR�R�Orkut13 ou mantêm blogs.  

Assim, nem a freqüência de atualização nem a ordem cronológica 
13 http://www.orkut.com. http://www.orkut.com.
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reversa são mais características exclusivas dos blogs. Portanto, não 
SRGHP�FRQWLQXDU�VHQGR�R�HL[R�SULQFLSDO�GH�VXD�GH¿QLomR�

Links��LPSUHVV}HV�H�GLDULVPR

No início, os blogs foram usados para o compartilhamento de links 
para páginas da web consideradas interessantes por seu autor, em 
geral acompanhados de impressões sobre o conteúdo das mesmas. 
Após o surgimento dos CMS gratuitos e abertos a todos, cada vez mais 
os blogs com relatos cotidianos passaram a povoar a rede mundial 
de computadores. Hoje, porém, muitos serviços estão substituindo os 
blogs como plataformas de publicação desse tipo de material.

O compartilhamento de links, por exemplo, passou a ser feito 
através de serviços que agregam aspectos de redes sociais, como o 
Del.icio.us e o Stumble Upon.14 Ambos permitem o cadastro de páginas 
da web, produzindo, como resultado, listas de links interessantes para 
FDGD�XP�GH�VHXV�XVXiULRV��$V�OLVWDV�¿FDP�GLVSRQtYHLV�D�WRGRV�RV�LQ�
ternautas, sejam assinantes do serviço ou não. Esses serviços, con-
hecidos como social bookmarking, ou “socialização de favoritos”, são 
FRQVLGHUDGRV�XP�WLSR�GH�³¿OWUDJHP´�GD�ZHE��%UXQV���������e�SRVVtYHO�
in serir comentários a respeito de cada página cadastrada, resultando 
em algo muito parecido com os primeiros blogs, como se pode ver ao 
comparar a organização da informação nos sítios reproduzidos nas 
¿JXUDV���H���

14  http://del.icio.us e http://www.stumbleupon.com, respectivamente.  http://del.icio.us e http://www.stumbleupon.com, respectivamente.
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)LJXUD��: Página de arquivo do blog pioneiro Robot Wisdom, 
dezembro de 2000 a janeiro de 2001.

Fonte: http://www.robotwisdom.com. Acesso em 11/12/2007.

)LJXUD��: Página do autor deste artigo no Del.icio.us, dezembro de 2007.
Fonte: http://del.icio.us/trasel. Acesso em 11/12/2007.
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As impressões e comentários sobre fatos cotidianos e notícias 
tam bém têm sido canalizados para outros tipos de websites que não 
blogs. Esse tipo de expressão já era possível nos fóruns eletrônicos, 
fer ramentas ainda anteriores aos blogs. Hoje, há sítios cujo objetivo 
prin cipal é veicular a opinião dos internautas sobre os fatos sociais, 
como o Jornal de Debates,15 em que se pode publicar artigos sobre te-
mas escolhidos pelos editores ou votados pelos leitores, mediante ca-
dastro, bem como inserir comentários e responder a artigos de outros 
co laboradores com novos artigos. 

Além disso, os próprios webjornais têm atrelado espaços para 
comentários às suas notícias, como por exemplo o Estadão.com e 
a Zerohora.com.16 Como nos blogs, os leitores podem deixar suas 
impressões sobre determinadas notícias, bastando, para isso, cadas-
trar-se. Essas intervenções são, no mais das vezes, moderadas pela 
equipe editorial. Os espaços para leitores tecerem comentários ligados 
GLUHWDPHQWH� DR� FRQWH~GR� HP� TXHVWmR� QmR� FRQVWDP� GDV� GH¿QLo}HV�
mais comuns de blog, mas são uma das inovações mais importantes 
intro  duzidas por esse formato de circulação de informação na web. 
A maioria dos blogs conta com esse tipo de sistema, em que são ge-
radas conversações frutíferas e ocorre a criação e reforço de laços 
so ciais (Primo, 2006). Atualmente, porém, quase todos os webjornais 
e va riados tipos de sítios, inclusive corporativos, introduziram espaços 
para comentários, de modo que esses não contribuem mais para uma 
GH�¿QLomR�RSHUDFLRQDO�GH�EORJ�

Já os diários virtuais propriamente ditos, os on-line journals, nos 
quais os indivíduos relatam eventos de seu cotidiano, devaneios e sen-
timentos, estão lentamente migrando para as redes sociais. Serviços 
como o Orkut, Facebook e MySpace17�DSUHVHQWDP�QRV�SHU¿V�GH�VHXV�
assinantes seções em que eles podem escrever pequenos textos e 
15 http://www.jornaldedebates.com.br. Um serviço semelhante é o também brasileiro  http://www.jornaldedebates.com.br. Um serviço semelhante é o também brasileiro Eu Acho Que 
(http://www.euachoque.com.br), que opera sob a palavra de ordem “onde a sua opinião é pública”. 
16 Http://www.estadao.com.br e http://www.zerohora.com.br. Http://www.estadao.com.br e http://www.zerohora.com.br.
17 http://www.facebook.com e http://www.myspace.com, respectivamente. http://www.facebook.com e http://www.myspace.com, respectivamente.
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re cados. Essas seções são freqüentemente usadas para fazer relatos 
da própria vida e expressar sentimentos. Um serviço chamado Twitter18 
con siste unicamente neste tipo de página de recados e ainda permite 
que o assinante crie uma rede social e acompanhe as atualizações das 
pessoas em sua rede através de mensagens de texto enviadas a seu 
telefone móvel. O YouTube,19 repositório que permite a distribuição de 
vídeos na web, tem sido usado para a produção de relatos da vida co-
tidiana e comentários sobre fatos sociais, resultando em um gênero de 
publicação conhecido como “videolog”, geralmente contraído para vlog. 
Os vlogs são considerados blogs audiovisuais. Há ainda os blogs em 
áudio, chamados podcasts, nos quais indivíduos ou pequenos grupos 
apresentam músicas, tecem comentários sobre o cotidiano, realizam 
entrevistas ou mesmo lêem as notícias do dia.

Em outras palavras, alguns dos usos mais comuns dos blogs es-
tão sendo divididos entre outros serviços especializados da web, tor-
nando inviável a tarefa de delimitar o objeto a partir do tipo de conteúdo 
publicado.

&RQFOXVmR

Há uma difusão de certas características típicas dos blogs para 
websites de todos os formatos e funções. A premissa da qual par-
tem estas considerações é que foi o próprio sucesso dos blogs que 
difundiu essas características por toda a world wide web. Os blogs 
mos traram aos produtores de conteúdo que havia um público ávido por 
acom panhar páginas atualizadas constantemente, comentar os fatos, 
com partilhar conhecimento e fazer contato com outros internautas. Ao 
mesmo tempo, os blogs educaram o próprio público para todas essas 
ati vidades e também para a produção de conteúdo próprio, para a 
18 http://twitter.com. http://twitter.com.
19 http://www.youtube.com. http://www.youtube.com.
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cons trução de “eus” na web e para a formação de redes sociais. Essa 
pre sença de características dos blogs em toda categoria de sítios põe 
HP�FKHTXH�DV�GH¿QLo}HV�PDLV�FRPXQV�GR�IHQ{PHQR��e�LU{QLFR�TXH�R�
VX�FHVVR�GRV�EORJV�SRVVD�DFDEDU�SRU�GLOXLU�VHX�VLJQL¿FDGR�H��QR�OLPLWH��
fazê-los desaparecer como um gênero de publicação em separado.

A meta deste artigo é mostrar que os blogs não são objetos evi-
dentes, mas sim um formato de publicação na web que ainda carece de 
XPD�GH¿QLomR�FODUD�H��VH�SRVVtYHO��QmR�FRQFRUUHQWH�FRP�RXWURV�IHQ{�
menos das redes telemáticas, bem como imune ao desenvolvimento 
de novas tecnologias. Não se faz aqui proposta alguma de uma tal de-
¿QLomR��7UDWD�VH�DSHQDV�GH�XP�HQFDPLQKDPHQWR�SDUD�R�GHEDWH�H�XPD�
provocação aos pesquisadores interessados em estudar o objeto blog. 
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Práticas de blogging em 
língua alemã*:
resultado da pesquisa “Wie ich blogge?!”²

Jan Schmidt

1.
 2

O número cada vez maior de blogs tem levado a uma diferenciação 
de usos para esse formato de comunicação on-line. Formalmente, 
blogs são websites atualizados regularmente em que posts individuais 
são exi bidos em ordem cronológica inversa e podem ser acessados por 
meio de uma URL (o permalink). Normalmente, os leitores podem fa-
]HU�FRPHQWiULRV�HP�TXDOTXHU�SRVW�HVSHFt¿FR�±�ORJR��XP�EORJ�FRPELQD�
características de home pages em HTML estático e a comunicação 
assín crona mediada por computador de listas de discussão ou news-
JURXSV��+HUULQJ�HW�DO����������&RP�EDVH�QHVVD�GH¿QLomR�IRUPDO��SRGH�
PRV�LGHQWL¿FDU�GLYHUVRV�XVRV��SRU�H[HPSOR��R�EORJ�FRPR�GLiULR�RQ�OLQH�
pessoal, como instrumento de comentário político, como canal para 
co municação especialista acadêmica ou dentro de empresas etc.

Como já foi discutido em outra ocasião (Schmidt, 2007) de modo 
mais detalhado, essa variedade de usos deveria ser levada em con-

* Tradução de Fábio Fernandes.
��$�REUD�DTXL�DSUHVHQWDGD�IRL�¿QDQFLDGD�SDUFLDOPHQWH�SHOD�'HXWVFKH�$NDGHPLVFKH�$XVWDXVFKGLHQVW�
�'$$'��H�SHOD�'HXWVFKH�)RUVFKXQJVJHPHLQVFKDIW��')*���0DUWLQ�:LOEHUV�FRQWULEXLX�SDUD�D�DQiOLVH��
e interpretação dos dados. Susan C. Herring e três resenhistas anônimos do “Journal of Computer-
0HGLDWHG�&RPPXQLFDWLRQ´�¿]HUDP�FRPHQWiULRV�YDOLRVRV�VREUH�YHUV}HV�DQWHULRUHV�GHVWH�SDSHU�
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sideração e explicada através da análise de “práticas de blogging”. 
Elas consistem em episódios individuais em que um blogueiro utiliza 
XP�VRIWZDUH�HVSHFt¿FR�SDUD�WUDEDOKDU�D�JHVWmR�GH�LGHQWLGDGH��D�JHVWmR�
de relacionamento e a gestão de informação dentro da estrutura de 
WUrV�GLPHQV}HV�HVWUXWXUDLV�GH�UHJUDV��UHODo}HV�H�FyGLJR��(P�RXWUDV�SD�
ODYUDV��R�XVR�LQGLYLGXDO�H�VLWXDGR�GH�EORJV�p�EDOL]DGR�SRU�����URWLQDV�H�
expectativas compartilhadas em relação ao uso “correto” do blog para 
FRQVHJXLU�JUDWL¿FDo}HV�EXVFDGDV������UHODo}HV�VRFLDLV�H�KLSHUWH[WXDLV�
pré-existentes formando redes das quais o blogueiro e o blog fazem 
SDUWH�H� ���� IXQFLRQDOLGDGHV�GH� VRIWZDUHV�HVSHFt¿FRV�TXH�DMXGDP�RX�
SHU�PLWHP�FHUWDV�Do}HV�HQTXDQWR�UHVWULQJHP�RXWUDV��(VVHV�HOHPHQWRV�
das práticas de blogging são “estruturais” no sentido de que residem 
ana liticamente além do blogueiro individual, mas, na verdade, são as 
Do}HV�GHOH� TXH�DV� UHSURGX]HP�RX�DOWHUDP�� FRQWULEXLQGR�DVVLP�SDUD�
uma interdependência recursiva de aspectos individuais e estruturais 
de práticas de blogging. 

A maior parte da crescente pesquisa empírica sobre blogs está 
VH�FRQFHQWUDQGR�HP�FDUDFWHUtVWLFDV�LQGLYLGXDLV��PRWLYDo}HV��URWLQDV�H�
expectativas ou em propriedades estruturais da blogosfera, de modo 
mais proeminente nas redes de links entre blogs ou nos públicos 
emer gente (ver Schmidt, 2007 para uma visão geral da literatura exis-
tente). Esses estudos contribuíram para uma análise de práticas de 
blogging dando insights sobre rotinas existentes e sobre o tamanho e 
a composição de redes emergentes baseadas em blogs. Entretanto, 
em bora dados recentes sugiram que o inglês não é mais o idioma do-
minante dentro da blogosfera (Sifry, 2007), a pesquisa é normalmente 
FRQFHQWUDGD�HP�EORJV�GH�OtQJXD�LQJOHVD��$V�H[FHo}HV�QRWiYHLV�VmR�DV�
DQiOLVHV�HVSHFt¿FDPHQWH�FXOWXUDLV�RX� WHUULWRULDLV�SDUD�DV�EORJRVIHUDV�
persas (Esmaili et al., 2006), espanholas (Merelo et al., 2005) e polo-
nesa (Trammell et al., 2006), bem como a análise comparativa das 
redes de linguagem da popular plataforma de blogging internacional 
LiveJournal (Herring et al., 2007), mas não existem estudos similares 
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para a blogosfera de língua alemã. Este artigo relata descobertas de 
uma pesquisa on-line de larga escala realizada em outubro de 2005, 
que tinha como objetivo avaliar empiricamente as práticas de blogging e 
VRFLRGHPRJUi¿FDV dentro da blogosfera de língua alemã. Após algu mas 
REVHUYDo}HV�LQWURGXWyULDV�VREUH�R�SURMHWR�GD�SHVTXLVD��RV�UHVXOWDGRV�
selecionados serão apresentados e discutidos, concentrando-se na 
dis tinção entre gestão de identidade, gestão de relacionamento e ges-
tão de informação. 

8PD�~OWLPD�QRWD� LQWURGXWyULD��D�GLIXVmR�GH�EORJV�GHQWUR�GD�$OH�
manha, Áustria e Suíça perdeu terreno para outros países europeus, 
como França, Polônia ou Reino Unido, e os Estados Unidos, o que le-
vou a uma parcela menor da população on-line em geral usando blogs, 
seja como autores ou como leitores. Segundo uma pesquisa re pre-
sentativa (van Eimeren & Frees, 2006), 7% de todas as pessoas co-
nec tadas à web na Alemanha já usaram blogs, sendo que 35% desse 
grupo é de colaboradores ativos, ao passo que os dois terços restantes 
são apenas leitores. Como a parcela de usuários de internet entre a 
SR�SXODomR�DOHPm�DR�ORQJR�GH����DQRV�DOFDQoRX����SRU�FHQWR�HP�������
o número de blogueiros ativos na Alemanha seria de aproximadamente 
um milhão de pessoas. Como o conceito de “colaboração ativa” po-
deria incluir desde a postagem de um comentário até a criação de 
um blog, e como um número desconhecido de blogs pode ser des-
continuado depois de semanas, meses ou anos, não se pode dire-
tamen te concluir, a partir do número de usuários de blogs, quantos 
blogs ainda estão realmente ativos. Entretanto, um recente esforço no 
sen tido de percorrer a blogosfera de língua alemã3 dá um número de 
FHUFD�GH���������EORJV�DFHVVtYHLV�SXEOLFDPHQWH�HP�DOHPmR�TXH�IR�UDP�
atualizados entre maio e julho de 2007. 

3�'LVSRQtYHO�HP��KWWS���ZZZ�EORJFHQVXV�GH�
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Projeto da pesquisa

A pesquisa “Wie ich blogge?!“� foi realizada pelo autor entre 3 e 
���GH�RXWXEUR�GH������H� IRL�GLUHFLRQDGD�QmR�Vy�SDUD�EORJXHLURV�DWL�
vos, mas também a ex-blogueiros e leitores. O questionário on-line 
LQFOXtD����SiJLQDV�H�FHUFD�GH����SHUJXQWDV� �LQFOXLQGR�DOJXPDV�TXH�
VW}HV� HP� DEHUWR� SDUD� XP� input� DPSOLDGR�� XPD� OLVWD� FRP� WRGDV� DV�
perguntas pode ser encontrada no apêndice), que eram exibidas dina-
PLFDPHQWH��GHSHQGHQGR�GH�UHVSRVWDV�DQWHULRUHV�SDUD�D�¿OWUDJHP�GH�
perguntas. O tempo médio de resposta para a pesquisa completa foi 
GH�DSUR[LPDGDPHQWH����PLQXWRV��

Os participantes foram recrutados de duas maneiras (veja Tabela 
����8P�FRQYLWH�YLD�H�PDLO�IRL�HQYLDGR�SDUD�PHPEURV�UHJLVWUDGRV�GH�GRLV�
serviços de hospedagem de blogs colaborativos (blogg.de e twoday.
net���H�D�SHVTXLVD�IRL�DQXQFLDGD�QR�EORJ�GR�DXWRU��$R�¿QDO�GR�TXHVWLR�
nário, os participantes foram solicitados a colocar em seus blogs posts 
sobre a pesquisa. Para ajudar a disseminar o anúncio, um snippet 
de código e um banner foram disponibilizados para download, e os 
usuários podiam inserir em seus próprios blogs. Isso levou a um to tal 
GH�������SDUWLFLSDQWHV��WRUQDQGR�D�SHVTXLVD�³:LH�LFK�EORJJH"�´�XPD�GDV�
maiores pesquisas sobre uso de blogs realizadas até agora.5�'XUDQ�WH�
a primeira semana, a pesquisa e a página correspondente de FAQ no 
blog dos autores foram as URLs mais linkadas na blogosfera de lín gua 
alemã, de acordo com o (agora inativo) serviço de rastreamento de 
blogs blogstats.de.

��³:LH�LFK�EORJJH"�³�VLJQL¿FD�WDQWR�³&RPR�HVWRX�EORJDQGR"³�TXDQWR�³e�DVVLP�TXH�HX�EORJR�´�
5 A maior pesquisa sobre blogs até agora havia aparentemente sido a “MIT Blog Survey”, realizada 
no verão de 2005, com cerca de 35.000 participantes (Marlow, 2005).
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Modo do convite Contatos Início da 
pesquisa

Fim da 
pesquisa

Taxa de 
respostas

Mail twoday.net ������ ����� ��� �����
Mail blogg.de ��� ��� �� ������
Auto-ecrutamento Não 

aplicável
������ ����� Não 

aplicável
Total Não 

aplicável
������ ����� Não 

aplicável

Tabela 1��FRQWDWRV�H�WD[D�GH�UHVSRVWDV�GD�SHVTXLVD “Wie ich blogge?!

Resultados

'HYLGR�DR�SURFHVVR�GH�VHOHomR�GHVFULWR�DFLPD��RV�UHVXOWDGRV�QmR�
são estatisticamente representativos da blogosfera de língua alemã, 
mas mesmo assim dão valiosos insights sobre práticas de blogging. 
(QWUH�RV�SDtVHV�GH�RULJHP��D�$OHPDQKD�GRPLQD�GH�ORQJH����������FRP�
ÈXVWULD��������H�6XtoD��������DWUiV��2XWURV�SDtVHV�WRWDOL]DP�������6

$�PDLRULD�GRV�SDUWLFLSDQWHV� VmR�EORJXHLURV�DWLYRV� ���������PDV�
XPD�ERD�SDUFHOD�GH�SHVVRDV�TXH�VmR�DSHQDV� OHLWRUDV� ��������H�H[�
EORJXHLUDV� ������� WDPEpP�SDUWLFLSDUDP��2V� UHVXOWDGRV� D� VHJXLU� VmR�
DSHQDV� SDUD� R� VXEJUXSR� GH� EORJXHLURV� DWLYRV� �1 �������7� 'HVWHV��
cerca de três em cada quatro (73,7%) mantêm apenas um único blog, 
DR�SDVVR�TXH�������WrP�GRLV�H�����WUrV�RX�PDLV�EORJV��$XWRUHV�FRP�
mais de um blog foram solicitados a responder as perguntas pensando 
no blog que fosse o “mais típico” para suas rotinas de blogging.� Para 
6�2XWURV����SDtVHV�IRUDP�FRQWDELOL]DGRV�QR�WRWDO��(QWUH�HOHV�HVWDYDP��SRU�H[HPSOR��(VWDGRV�8QLGRV��
Luxemburgo, Polônia e Itália.
7�8P�UHODWR�FRPSOHWR�GRV�UHVXOWDGRV�SRGH�VHU�HQFRQWUDGR�HP�6FKPLGW�H�:LOEHUV���������8PD�DQiOLVH�
separada com foco nas diferenças no uso de softwares para blogging é apresentada em Schmidt, 
:LOEHUV�H�3DHW]ROW��������
��$�GHFLVmR�GH�ID]HU�SHUJXQWDV�TXH�WHQKDP�VRPHQWH�D�YHU�FRP�R�EORJ�PDLV�WtSLFR�SRGH�DOWHUDU�DO� A decisão de fazer perguntas que tenham somente a ver com o blog mais típico pode alterar al-
guns resultados, quando os participantes com vários blogs pensam em diferentes de seus blogs ao 
responderem diferentes perguntas. Uma opção alternative teria sido repetir perguntas relacionadas a 
blogs para cada um dos blogs. Entretanto, isso teria prolongado o tempo necessário para terminar a 
pesquisa, aumentando assim o número de desistências. 
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DOJXPDV�TXHVW}HV�� UHVXOWDGRV�VHSDUDGRV�SDUD�VXEJUXSRV� �FRP�EDVH�
na idade dos autores e na idade dos blogs, respectivamente) foram 

FRPSXWDGRV�� FRP� RV� UHVXOWDGRV� GH� XP� WHVWH� FKL� H� R� FRH¿FLHQWH� GR�
quociente-eta dado. (quociente eta é uma variável estatística)

Descobertas gerais

Os participantes dessa pesquisa compartilham características 

com as primeiras pessoas a adotar tecnologias de internet (veja a 

7DEHOD���H�D�7DEHOD�����HOHV�VmR�JHUDOPHQWH�MRYHQV�H��HP�JUDQGH�SDUWH��
HVWmR�QD�FDVD�GRV�YLQWH�DQRV��QRUPDOPHQWH��SRVVXHP�XPD�HGXFDomR�
formal de nível alto (nível de entrada em universidade ou diploma 

universitário) e um alto grau de envolvimento com a internet, medido 

tanto pelo tempo desde a primeira utilização da internet (em grande 

parte cinco anos ou mais) quanto pelo uso da internet por semana. 

(QWUHWDQWR��H[LVWH�XPD�H[FHomR�LPSRUWDQWH��YHMD�D�7DEHOD����D�SDUFHOD�
de gênero está quase equilibrada. Entre blogueiros adolescentes, as 

PXOKHUHV�FKHJDP�D�XOWUDSDVVDU�RV�KRPHQV�SRU�XPD�WD[D�GH�����

6H[R��1 ������ %

Masculino ����
Feminino ����
,GDGH��1 ������
< 20 anos ����
���D����DQRV ����
���D����DQRV ����
���D����DQRV ����
> 50 anos ���
(GXFDomR�IRUPDO��1 ������
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Sem diploma ���
³+DXSWVFKXOH³����DQRV� ���
³0LWWOHUH�5HLIH³�����DQRV� ����
³$ELWXU³�³0DWXUD³��������DQRV� ����
Nível universitário ����

Tabela 2:�6yFLR�GHPRJUD¿D�GH�EORJXHLURV�DWLYRV

1 ����� Male (%) Female (%)
< 20 anos ���� ����
���D����DQRV ���� ����
���D����DQRV 62,0 ����
���D����DQRV ���� ����
> 50 anos ���� ����
Total ���� ����

Tabela 3: Parcela de gênero por grupos etário

7HPSR�D�SDUWLU�GR�SULPHLUR�XVR�GD�,QWHUQHW��1 ������ %
����DQR ���
��D���DQRV ���
2 a 5 anos ����
��D����DQRV 53,7
!����DQRV ����
([WHQVmR�GH�WHPSR�GH�XVR�GD�,QWHUQHW��1 ������
�����KRUDV�VHPDQD ����
���D����KRUDV�VHPDQD ����
���D����KRUDV�VHPDQD 20,3
���D����KRUDV�VHPDQD ����
!����KRUDV�VHPDQD ����

Tabela 4: uso geral da internet
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Pouco menos da metade dos participantes começou seus blogs 
apro ximadamente seis meses antes da pesquisa, demonstrando que 
D�DGR�omR�GHVVH�QRYR� IRUPDWR� ¿FRX�XP� WDQWR�DWUiV�GRV�(8$��&HUFD�
de 60% usam um provedor de blogs (sendo os mais comuns myblog.
de, twoday.net ou blog.de) para hospedar seus blogs, enquanto cerca 
GH�XP�WHUoR���������WrP�VRIWZDUH�stand-alone instalado. Entre eles, o 
WordPress�p�R�PDLV�FRPXP����������VHJXLGR�SHOR�Serendipity���������
e Movable Type��������������GRV�SDUWLFLSDQWHV�D¿UPDP�TXH�QmR�VDEHP�
qual é a base técnica de seus blogs.

1 ����� %
< 6 meses ����
��WR����meses 20,6
���WR����meses 20,5
���WR����meses ���
> 36 meses ���

Tabela 5: Idade do blog

Quando perguntados sobre a motivação para manter um blog, 
mais de dois terços disseram “por diversão”, enquanto uma maioria 
tam  bém declarou “gosto de escrever ” e “registro idéias e experiências 
SDUD�PLP�PHVPR´�FRPR� UD]}HV�SDUD�EORJDU��&HUFD�GH�XP�HP�FDGD�
GH]�EORJXHLURV�WHP�VHX�EORJ�SRU�UD]}HV�SUR¿VVLRQDLV��4XDQGR�JUXSRV�
HWi�ULRV�GLIHUHQWHV�VmR�FRPSDUDGRV��DOJXPDV�GLIHUHQoDV�VLJQL¿FDWL�YDV�
se tornam visíveis. Blogueiros adolescentes tendem a blogar mais que 
blo gueiros mais velhos porque gostam de escrever e de desabafar 
seus sentimentos. Os últimos, por sua vez, tendem a blogar mais por 
UD�]}HV�SUR¿VVLRQDLV��FRPR�p�GH�VH�HVSHUDU���PDV�WDPEpP�SDUD�XVDU�
seus blogs como forma de compartilhar conhecimento sobre certos as-
suntos com outros.
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1 ����� < 20 anos(%) > 20 anos(%) Total (%)
Por diversão ���� 70.0 ����
*RVWR�GH�HVFUHYHU� ���� ���� 62.7
Registro idéias e 
experiências para mim 

72.2 ���� ����

Compartilho idéias e 
experiências

56.0 ���� ����

'HVDEDIR�PHXV�
sentimentos 

���� ���� ����

Compartilho meu 
conhecimento sobre certos 
tópicos 

22.2 35.3 ����

Permaneço em contato 
com amigos e conhecidos

���� ���� 33.2

Faço novos contatos ���� 26.0 27.2
3RU�PRWLYRV�SUR¿VVLRQDLV� ��� ���� ����
2XWUDV�UD]}HV� ��� ���� ����

Tabela 6: motivos para manter um blog pela idade dos blogueiros
Foram dadas opções para resposta; múltiplas respostas eram possíveis.

Gestão de identidade: atualizações, conteúdo e ano-
nimidade

A maioria dos participantes atualiza seus blogs com freqüência. 
Cerca de um terço o faz pelo menos uma vez por dia. Blogueiros ado-
lescentes relatam uma freqüência ligeiramente mais alta de atualização 
do que blogueiros mais velhos. Olhando o conteúdo dos posts, episó-
dios e histórias da vida privada são publicados por três de cada quatro 
blogueiros, e cerca de dois terços adicionam imagens ou fotos a seus 
EORJV��$�PDLRULD�WDPEpP�D¿UPD�TXH�LQFOXL�HSLVyGLRV�H�KLVWyULDV�GH�VXDV�
YLGDV�SUR¿VVLRQDLV��HVFRODV�RX�XQLYHUVLGDGHV��DVVLP�FRPR�OLQNV�SDUD�
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outros conteúdos on-line, com comentários. Apenas um pequeno nú-
mero inclui arquivos multimídia como videoclipes e podcasts em seus 
EORJV��0DLV�XPD�YH]��GLIHUHQoDV�GH�LGDGH�VH�VREUHVVDHP��EORJXHLURV�
ado lescentes têm mais chances de compartilhar poemas, letras de mú-
VLFDV�H�RX�FRQWRV��H�±�HP�PHQRU�HVFDOD�±�D�EORJDU�VREUH�HSLVyGLRV�H�
histórias da vida pessoal e da escola. Blogueiros mais velhos, por sua 
vez, têm mais chances de apontar para outros conteúdos on-line e a 
ID]HU�FRPHQWiULRV�VREUH�TXHVW}HV�SROtWLFDV��

1 ����� < 20 anos (%) > 20 anos (%) Total (%)
'XDV�YH]HV�SRU�GLD ���� ���� ����
Uma vez por dia ���� 20,2 ����
'XDV�YH]HV�SRU�VHPDQD 36,0 ���� ����
'XDV�YH]HV�SRU�PrV ���� ���� 22,6
Uma vez por mês ou menos 2,5 5,6 ���

Tabela 7:�)UHT�rQFLD�GH�DWXDOL]Do}HV�GH�EORJV�SHOD�LGDGH�GRV�EORJXHLURV

1 ����� < 20 anos (%) > 20 anos (%) Total (%)
(SLVyGLRV���KLVWyULDV�GD�YLGD�
privada 

���� ���� ����

,PDJHQV�IRWRJUD¿DV� ���� 63,6 63,5
(SLVyGLRV�KLVWyULDV�GD�
YLGD�SUR¿VVLRQDO��HVFROD��
universidade 

���� 56,5 ����

Links comentados para 
outros conteúdos online 

���� 60.0 ����

&RPHQWiULRV�VREUH�TXHVW}HV�
políticas atuais 

30.6 ���� ����

Comentários sobre tópicos 
SUR¿VVLRQDLV��HVFRODUHV�RX�
acadêmicos 

���� ���� ����
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Poemas, letras de músicas, 
contos 

���� ���� ����

Outros conteúdos ���� 20.5 ����
Videoclipes ��� ��� ���
Podcasts ��� 3.2 3.0

Tabela 8: Conteúdo de blogs pela idade dos blogueiros
Foram dadas opções para resposta; múltiplas respostas eram possíveis.

0HQRV�GH�XP�WHUoR���������GRV�SDUWLFLSDQWHV�HVWmR�EORJDQGR�GH�
modo anônimo ou com um pseudônimo. Entre aqueles que revelam 
LQ�IRUPDo}HV�SHVVRDLV��FRPR�QRPHV��LGDGH�RX�HQGHUHoR���PDQHLUDV�GL�
IHUHQWHV�VmR�SRVVtYHLV��������GH� WRGRV�RV�SDUWLFLSDQWHV�PHQFLRQDP�
HVVHV�GHWDOKHV�HP�SRVWV��H�������PDQWrP�XPD�SiJLQD�VHSDUDGD�³VR�
bre mim”, que os blogueiros adolescentes tendem a usar mais do que 
blo gueiros mais velhos. Em uma escala menor, os blogueiros também 
X�VDP�XPD�85/�QRPH�GH�EORJ�SHUVRQDOL]DGRV�RX�ID]HP�XP�OLQN�SDUD�
RX�WUDV� SiJLQDV� SHVVRDLV�� VHP� GLIHUHQoDV� VLJQL¿FDWLYDV� HQWUH� JUXSRV�
etários.

1� ������ < 20 anos(%) > 20 anos(%) Total (%)
%ORJDQGR�DQRQLPDPHQWH�FRP�
pseudônimo 

���� ���� ����

5HYHODQGR�LQIRUPDo}HV�SHVVRDLV��P~OWLSODV�UHVSRVWDV�SRVVtYHLV�
3RVWDQGR�LQIRUPDo}HV�VREUH�
identidade ‘real’

55.3 ���� ����

Manendo uma página ‘sobre mim’ ���� ���� ����
Título ou URL de blog contém o 
nome do autor 

���� ���2 ����

Link para uma homepage pessoal 
separada

�� ���� ����

Tabela 9:�5HYHODomR�GH�LQIRUPDo}HV�SHVVRDLV�SRU�LGDGH�GRV�EORJXHLURV
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Gestão de relacionamento: comentários e blogrolls

Os comentários são parte integrante dos blogs, e apenas 3,2% 
de todos os blogueiros ativos não os habilita. Em contraste com isso, 
WUrV�HP�FDGD�TXDWUR���������SHUPLWHP�TXH�TXDOTXHU�OHLWRU�IDoD�FRPHQ�
tários em posts particulares, ao passo que 22,2% tornam obrigatório 
um registro antes que os leitores possam comentar. Mas nem todos 
RV� SRVWV� UHFHEHP� FRPHQWiULRV� �YHMD� D� 7DEHOD� ����� PHQRV� GH� ����
GRV� SDUWLFLSDQWHV� D¿UPDP� TXH� D� PDLRULD� GH� VHXV� SRVWV� RX� WRGRV�
eles recebem comentários, ao passo que quase metade de todos os 
blogueiros ativos recebem comentários em apenas alguns de seus 
posts ou em nenhum. Foi pedido, então, aos participantes que esti-
mas sem o número médio de comentários que um post recebe (veja a 
7DEHOD������&HUFD�GH�XP�TXDUWR�D¿UPD�TXH�p�DSHQDV�XP��H�����D¿U�
mam que recebem apenas alguns comentários em média.

Os resultados para ambas as perguntas diferem de modo signi-
¿FDWLYR� VH� ROKDUPRV� SDUD� EORJV� GH� GLIHUHQWHV� LGDGHV�� RV� EORJV� FRP�
me nos de seis meses recebem comentários em menos posts de modo 
ge ral, e recebem menos comentários em posts particulares, em média. 

1 ����� < 6 meses (%) > 6 meses (%) Total (%)
Todos 3.2 ��� 5.5
A maioria ���� 27.6 23.7
Cerca de metade ���� 25.6 23.2
Poucos ���� ���� ����
Nenhum ��� ��� ���

Tabela 10��3DUFHOD�GH�SRVWV�FRPHQWDGRV�SRU�LGDGH�GR�EORJ
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1 ����� < 6 meses (%) > 6 meses (%) Total (%)
� 35.3 ���� ����
2 a 5 ���� ���� 62.0
��D��� 6.2 ���� ����
���D��� ��� ��� 3.0
> 50 0.2 0.5 ���

Tabela 11: Número médio de comentários por post por idade do blog

Enquanto blogrolls são freqüentemente mencionados como parte 
integrante do formato do blog, apenas ligeiramente mais da metade 
(55,3%) de todos os autores ativos mantêm uma lista de links desse 
tipo para outros blogs favoritos. O número de links no blogroll difere 
DP��SOD�PHQWH��YHMD�7DEHOD������QD�PpGLD��HOH�FRQWpP����OLQNV��$�PDLRULD�
dos links de blogrolls aponta para outros blogs que o autor está lendo 
UH��JXODUPHQWH�H�RX�SDUD�EORJV�GH�DPLJRV��YHMD�7DEHOD������8P�TXDUWR�
de todos os blogueiros estabelece links recíprocos, ou seja, links para 
EORJV�TXH�OLQNDP�VHX�SUySULR�VLWH��'LIHUHQWHPHQWH�GR�EORJ�SURSULDPHQWH�
GLWR��R�EORJUROO�p�DWXDOL]DGR�FRP�PHQRV�IUHT�rQFLD��YHMD�D�7DEHOD������
$SH��QDV�FHUFD�GH�XP�WHUoR�GH�WRGRV�RV�DXWRUHV�ID]�DWXDOL]Do}HV�SHOR�
me nos uma vez por mês, ao passo que a maioria adiciona ou remove 
links com menos freqüência. 

Assim como ocorre com os comentários, podemos ver também di-
IHUHQoDV�VLJQL¿FDWLYDV�HQWUH�EORJV�GH�GLIHUHQWHV�LGDGHV�FRP�UHODomR�DR�
EORJUROO��������GH�WRGRV�RV�DXWRUHV�EORJDQGR�Ki�VHLV�PHVHV�RX�PHQRV�
PDQ�WrP�XP�EORJUROO�� DR�SDVVR�TXH�������GH� WRGRV�RV�SDUWLFLSDQWHV�
com blogs mais antigos que seis meses o fazem. Autores de blogs 
mais novos têm menos links em seus blogrolls, mas relatam que os 
atua lizam com mais freqüência.
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1 ����� < 6 meses (%) > 6 meses (%) Total (%)
��D���OLQNV ���� ���� ����
��D����OLQNV ���� ���� 27.0
���D����OLQNV ��� ���� ����
���D����OLQNV 6.0 ���� ����
> 20 links 6.7 25.6 ����

Tabela 12��1~PHUR�GH�OLQNV�GH�EORJUROO�SRU�LGDGH�GR�EORJ

1 ����� < 6 meses (%) > 6 meses (%) Total (%)
Blogs que leio 
regularmente

���� ���� ����

Blogs de amigos ���� ���� 60,3
Blogs que tratam de 
assuntos similares

���� ���� ����

Blogs que linkam meu 
blog

25,0 ���� 25,6

Outros blogs 7,2 6,5 ���

Tabela 13��WLSRV�GH�EORJV�LQFOXtGRV�QR�%ORJURO
Foram dadas opções para resposta; múltiplas respostas eram possíveis.

1 ����� < 6 meses (%) > 6 meses (%) Total (%)
'XDV�YH]HV�SRU�VHPDQD 5.5 3.6 ���
'XDV�YH]HV�SRU�PrV ���� 25.5 ����
'XDV�YH]HV�SRU�DQR 37.2 ���� ����
Menos freqüentemente ���� ���� ����

Tabela 14: feqüência de atualização de blogrolls por idade do blog
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Gestão de informação: leitura de blogs e RSS

Autores de blogs não são apenas editores, mas também leitores 

GH�RXWURV�EORJV��(P�PpGLD��XP�EORJXHLUR�DWLYR� Or�������RXWURV�EORJV�
UHJXODUPHQWH� �YHMD�D�7DEHOD����SDUD�DV� UHVSRVWDV�DJUXSDGDV���8PD�
IRU�PD�FRQYHQLHQWH�GH�¿FDU�DWXDOL]DGR�VREUH�QRYRV�FRQWH~GRV�p�DVVLQDU�
IHHGV�GH�566�±�GRLV�GH�FDGD�FLQFR�SDUWLFLSDQWHV�XVDP�XP� OHLWRU�GH�
IHHGV�SDUD�JHUHQFLDU�VXDV�URWLQDV�GH�OHLWXUD��DSUR[LPDGDPHQWH�R�PHV�
mo número já ouviu falar em feeds de RSS, mas não os utiliza (veja 

D�7DEHOD������%ORJXHLURV�DWLYRV�FRP�EORJV�PDLV�QRYRV�WrP�XPD�SRV�
VLELOLGDGH�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�PHQRU�GH�OHU�PXLWRV�EORJV�H�GH�XVDU�XP�
leitor de feeds.

N=3.562 < 6 meses (%) > 6 meses (%) Total (%)

��D���EORJV 50.7 ���� 35.3

��D����EORJV 23.7 ���� 22.6

���D����EORJV ���� ���� 20.0

> 20 blogs ��� ���� ����

Tabela 15: Número de blogs lidos regularmente por idade do blog

N=3.666 < 6 meses (%) > 6 meses (%) Total (%)

Sim ���� ���� ����
Não, mas já ouviu falar 

em feeds de RSS

���� ���� ����

Não, nunca ouviu falar 

em feeds de RSS

23.3 ���� ����

Tabela 16: uso de leitor de feed de RSS por idade do blog

Os participantes também foram solicitados a declarar suas expec-

WDWLYDV�GR�TXH�FRQVWLWXL�XP�³EORJ�WtSLFR´��YHMD�D�7DEHOD����H�D�7DEHOD�
�����(P�JHUDO��D�PDLRULD�GRV�EORJXHLURV�HVSHUD�TXH�RV�EORJV�SHUPLWDP�
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comentários e apresentem a opinião pessoal do autor. A maioria tam-

bém espera um estilo informal de escrita, conteúdo único que não é 

apresentado em outros formatos de mídia, e fotos e imagens. Por outro 

lado, relativamente poucos blogueiros esperam que os blogs tenham 

XP�GHVLJQ�VR¿VWLFDGR�RX�TXH�HQWUHP�HP�XPD�GLVFXVVmR�REMHWLYD�VREUH�
os assuntos abordados. 

Comparando grupos diferentes de blogueiros, algumas diferenças 

VLJQL¿FDWLYDV�DSDUHFHP��&RP�UHODomR�j�LGDGH�GR�EORJ��DXWRUHV�GH�EORJV�
mais novos são especialmente menos propensos a esperar feeds de 

RSS. Blogueiros adolescentes também têm menos chances de esperar 

feeds, assim como trackbacks, busca por palavras-chave e conteúdo 

ex clusivo. Por outro lado, eles têm mais chances de esperar um estilo 

in formal de escrita, uma página separada ”sobre mim” e um design 
VR�¿VWLFDGR�

1 ����� < 6 meses (%) > 6 meses (%) Total (%)

Ser capaz de comentar ���� ���� ����
Opinião pessoal em posts ���� 77.2 75.7

Estilo informal de escrita ���� ���� ����
Ler textos que não leio 

em outras mídias

���� ���� ����

)RWRV�,PDJHQV 53.0 ���� ����
Blogroll ���� ���� ����
E-Mail de contato do 

autor

���� ���� ����

Feeds de RSS ���� ���� ����
Página separada “sobre 

mim”

���� 33.5 ����

$WXDOL]Do}HV�GLiULDV� 30.7 ���� ����
Busca por palavras-chave ���� 30.0 30.5

Trackbacks ���� ���� 26.5
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Muitos links para outros 
conteúdos on-line

25�� ���� 26.0

'HVLJQ�VR¿VWLFDGR 25.7 ���� ����
'LVFXVVmR�REMHWLYD�GH�
tópicos

���� ���� ����

Tabela 17: expectativas de “blogs típicos” por idade do blog
Foram dadas opções para resposta; múltiplas respostas eram possíveis.

1 ����� <20 anos (%) > 20 anos (%) Total (%)
Serem capazes de 
comentar

���� ���� ����

Opinião pessoal em post ���� 75.3 ����
Estilo informal de escrita ���� ���� ����
Ler textos que não leio 
em outras mídias

���� ���� ����

)RWRV�,PDJHQV 55.7 ���� ����
Blogroll ���� ���� ����
E-mail de contato do 
autor

���� ���� ����

Feeds de RSS ���� ���� ����
Página separada “sobre 
mim”

���� ���� 32.0

$WXDOL]Do}HV�GLiULDV ���� ���� ����
Busca por palavras-
chave

���� ���� 30.5

Trackbacks ���� ���� 26.5
Muitos links para outros 
conteúdos on-line

���� 27.2 ����

'HVLJQ�VR¿VWLFDGR ���� 20.7 ����
'LVFXVVmR�REMHWLYD�GH�
tópicos

20.3 ���� ����

Tabela 18: expectativas de “blogs típicos” por idade de blogueiros
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Discussão

Os resultados da pesquisa “Wie ich blogge?!” dão uma indicação 
de diversos aspectos de práticas de blogging predominantes dentro da 
blogosfera de língua alemã, especialmente com relação aos diversos 
conjuntos de regras que envolvem episódios individuais de blogging. 
$OL�QKD�GRV� FRP� RXWUDV� GHVFREHUWDV� �+HUULQJ�� 6FKHLGW� HW� DO��� ������
/HQKDUW�H�)R[��������7UDPPHOO�HW�DO����������RV�PRWLYRV�GRPLQDQWHV�
para a manutenção de um blog são a expressão pessoal e, numa es-
FDOD�PHQRU��R�DSRLR�D� UHODo}HV�VRFLDLV�H[LVWHQWHV��2� IRUPDWR�SDUHFH�
ser adequado para um amplo espectro de modos de uso, enquadrados 
por diferentes conjuntos de regras procedimentais. Autores de blogs 
uti lizam diferentes plataformas de software e outros meios técnicos 
(como feeds de RSS e blogrolls) para gerenciar a publicação e a re-
FHSomR�GH�FRQWH~GR��EHP�FRPR�DV�UHODo}HV�VRFLDLV�TXH�VmR�LQLFLDGDV�
ou mantidas por intermédio de seus blogs. Como essas tecnologias 
são razoavelmente novas, não é de surpreender que as características 
VyFLR�GHPRJUi¿FDV� GH� EORJXHLURV� DWLYRV� VHMDP� VHPHOKDQWHV� jV� GRV�
³SLR�QHLURV� HP� DGRomR´� GH� LQRYDo}HV� WHFQROyJLFDV� GH�PRGR� JHUDO��$�
~QL�FD�H[FHomR�QRWiYHO�p�GH�JrQHUR��EORJXHLURV�GR�VH[R�IHPLQLQR�WrP�
uma grande participação e são uma clara maioria entre autores ado-
lescentes de blogs. Esses resultados apóiam descobertas feitas por 
RX�WURV�HVWXGRV��FRPR�RV�GH�+HUULQJ��.RXSHU�HW�DO���������SDUD�EORJV�
em língua inglesa, ou Trammell et al. (2006) para blogs poloneses.

&RPR�+HUULQJ��.RXSHU� HW� DO�� ������� DUJXPHQWDUDP�� SUiWLFDV�GH�
EORJJLQJ� GH�PXOKHUHV�� HP� JHUDO�� H� GH� DGROHVFHQWV� HVSHFL¿FDPHQWH��
são banalizadas em discursos sobre o novo formato on-line, pois são 
tratadas como irrelevantes em contraste com as práticas mais aceitas 
GH�XWLOL]DomR�GH�EORJ� FRPR�XP�¿OWUR�GH� LQIRUPDo}HV�� XP�FDQDO� SDUD�
co mentários políticos ou uma ferramenta de gestão de conhecimento. 
Em bora o objetivo deste paper não seja avaliar a formação discursiva 
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de imagens públicas de blogging, os resultados aqui enfatizam que 

prá ticas de blogging em rotinas particulares de gestão de identidade 

GH�SHQGHP�GD�LGDGH�GRV�EORJXHLURV��EORJXHLURV�DGROHVFHQWHV�SDUHFHP�
uti lizar blogs basicamente como diários pessois, como um espaço on-

OLQH�QR�TXDO�ID]HP�VXDV�UHÀH[}HV�H�FRPSDUWLOKDP�LGpLDV�H�H[SHULrQFLDV�
de suas vidas privadas. Essa prática também é muito comum entre 

blo gueiros adultos, mas aqui encontramos um número razoável de au-

tores utilizando blogs como sites de gestão de conhecimento ou tam-

EpP�SDUD�FRPXQLFDomR�SUR¿VVLRQDO�
Uma parte importante da gestão de identidade é a decisão de 

EOR�JDU�DQRQLPDPHQWH�RX�UHYHODU� LQIRUPDo}HV�SHVVRDLV��$�SDUFHOD�GH�
blo gueiros anônimos ou pseudônimos dentro da blogosfera de língua 

alemã (cerca de 30%) é ligeiramente maior que os números (não-

UHSUHVHQWDWLYRV��GDGRV�HP�9LpJDV���������HP�TXH�����GRV�EORJXHLURV�
GHFODUDUDP�TXH�VH�LGHQWL¿FDYDP�GHQWUR�GR�EORJ�� Entretanto, até mais 

importante do que essas diferenças parece ser o fato de que uma clara 

PDLRULD� GRV� EORJXHLURV� VH� LGHQWL¿FD�� $SDUHQWHPHQWH�� SDUD� HOHV�� RV�
benefícios de dar um contexto adicional aos seus posts e comentários 

pa recem compensar os riscos potenciais que advêm da persistência 

GH�SRVWDJHQV�QRV�EORJV��TXH�YmR�GHVGH�JHUDomR�GH�FRQÀLWRV�SRU�FHUWRV�
SRVWV�QD�YLGD�SULYDGD�RX�SUR¿VVLRQDO�DWp�SRVVtYHLV� LPSOLFDo}HV�SDUD�
XPD�IXWXUD�SURFXUD�GH�HPSUHJR��1mR�¿FD�FODUR�VH�D�PDLRU�WHQGrQFLD�GH�
DGROHVFHQWHV�D�UHYHODU�LQIRUPDo}HV�SHVVRDLV�HP�SRVWV�RX�VLWHV�³VREUH�
mim” separados resulta de um efeito da idade (em que blogueiros mais 

MRYHQV�YmR�FRPHoDQGR�D�HYLWDU�UHYHODU�FDGD�YH]�PDLV�LQIRUPDo}HV�j�
PHGLGD�TXH�HQYHOKHFHP��RX�GH�YLV}HV�GLIHUHQWHV�VREUH�SULYDFLGDGH�H�
aspectos públicos entre a geração mais jovem. 

Em contraste com a gestão de identidade, rotinas de gestão de 

��+HUULQJ��6FKHLGW�HW�DO���������UHODWDP�XPD�SDUFHOD�VHPHOKDQWH�DR�HVWXGR�³:LH�LFK�EORJJH"�´�FRP�
EDVH�HP�XPD�DQiOLVH�GH�FRQWH~GR��������GH�����EORJV�LQFOXHP�SULPHLUR�QRPH�RX�R�QRPH�WRGR�GR�
DXWRU��H�����IRUQHFHP�RXWUDV�IRUPDV�GH�LQIRUPDo}HV�SHVVRDLV�H[SOtFLWDV�FRPR�LGDGH��RFXSDomR�RX�
ORFDOL]DomR�JHRJUi¿FD��8PD�DQiOLVH�ORQJLWXGLQDO�UHDOL]DGD�SRU�+HUULQJ��6FKHLGW�HW�DO���������PRVWUD�
TXH�D�SDUFHOD�GH�EORJV�DQ{QLPRV�RX�SVHXG{QLPRV�GLPLQXLX�SDUD�PHQRV�GH�����HQWUH������H������



128

relacionamento e gestão de informação dependem mais da idade dos 
blogs que da idade dos blogueiros. Como a idade de um blog pode 
ser considerada um indicador de experiência com blogs e com a blo-
gosfera em geral, essas descobertas realçam o fato de que as práti-
cas de blogging mudam com o tempo. À medida que os blogueiros 
in cor poram blogs às suas rotinas comunicativas, eles expandem suas 
UH�ODo}HV�VRFLDLV�FRP�RXWURV�EORJXHLURV�SRU� LQWHUPpGLR�GH�EORJUROOV�H�
co mentários, e também expandem seus repertórios de leitura. Com 
base nas expecativas do que constitui um “blog típico”, os comentários 
pa recem ser mais importantes do que blogrolls para a gestão de re-
lacionamento. Embora nem todos os posts recebam comentários,�� a 
par cela de posts comentados e o número de comentários propriamente 
di tos aumenta com a idade do blog. 

Podemos observar dinâmicas similares com relação aos blogrolls 
e, com um número cada vez maior de blogs a serem seguidos, blo-
gueiros experientes têm mais probabilidade de utilizar RSS para ge-
UHQ�FLDU� D� TXDQWLGDGH� GH� LQIRUPDo}HV�� (P� RXWUDV� SDODYUDV�� ROKDQGR�
para blogrolls, comentários e rotinas de leituras, podemos observar um 
pro cesso de formação de redes, tanto em relação a links hipertextuais 
e a laços sociais. Embora as três estratégias de gestão de identidade, 
gestão de relacionamento e gestão de informação tenham sido se-
SD�UDGDV� DQDOLWLFDPHQWH� SDUD� ¿QV� GH� GLVFXVVmR� GDV� GHVFREHUWDV� GD�
SHVTXLVD�� HODV� VmR�� QD� YHUGDGH� LQWHUGHSHQGHQWHV�� D� JHVWmR�GH� UHOD�
FLRQDPHQWR�WHUi�XPD�LQÀXrQFLD�VREUH�D�JHVWmR�GH� LQIRUPDo}HV��SRLV�
DV�UHGHV�VRFLDLV�EDVHDGDV�H�PDQLIHVWDGDV�HP�FRQH[}HV�GH�KLSHUOLQNV�
HQWUH�EORJV�DMXGDP�D�GLUHFLRQDU�D�DWHQomR�D�FHUWDV�LQIRUPDo}HV��$OpP�
disso, comentários e blogrolls VHUYHP�QmR�Vy�SDUD�PDQWHU�UHODo}HV�VR�
ciais, mas também para permitir maneiras de apresentar a identidade 
on-line de alguém. Por exemplo, a pessoa a quem um blogueiro linka 
���2V�UHVXOWDGRV�GD�SHVTXLVD�HVWmR�DOLQKDGRV��HPERUD�QmR�VHMDP�FRPSDUiYHLV�GLUHWDPHQWH��jV�GHV� Os resultados da pesquisa estão alinhados (embora não sejam comparáveis diretamente) às des-
FREHUWDV�GH�0LVKQH�H�*ODQFH���������TXH�DQDOLVDUDP�FHUFD�GH���������SRVWV�GH�EORJV�SXEOLFDGRV�HP�
MXOKR�GH�������(OHV�GHVFREULUDP�TXH�����GH�WRGRV�RV�EORJV�H�DSHQDV�����GH�WRGRV�RV�SRVWV�UHFH-
biam comentários. Na média, havia 6,3 comentários por post (excluindo os posts sem comentários).
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em seu blogroll também ressaltará certas facetas de sua identidade, 
como amizades ou interesses temáticos. Falando de modo mais geral, 
a iden tidade é sempre construída sintetizando-se aspectos pessoais e 
so ciais do self�±�XPD�LGpLD�RULJLQDOPHQWH�FRQFHELGD�SRU�WHyULFRV�FOiV�
VLFRV�FRPR�*HRUJH�+HUEHUW�0HDG���������(P�FRPXQLFDo}HV�FRP�EDVH�
em blogs, esse processo de construção do self é tornado visível.

Conclusão e pesquisas futuras

A pesquisa “Wie ich blogge?!” avaliou empiricamente a impor-
tância de diversos aspectos da gestão de informação, identidade e re-
ODFLRQDPHQWR�HP�FRPXQLFDo}HV�EDVHDGDV�HP�EORJV��0DV�HOD�SRGH�VHU�
apenas um ponto de partida para um estudo sistemático e longitudinal 
de mudanças e estabilidade em práticas de blogging e networking on-
line em geral. Os próprios dados da análise permitem mais análises, 
como investigar as diferenças de gênero ou contrastar as práticas de 
blogueiros stand alone e de blogueiros que usam uma platafoma de 
hospedagem. Para ganhar uma imagem mais abrangente das práticas 
de blogging, esses dados, que foram coletados de modo reativo por 
in ter médio de pesquisas, devem ser complementados por outros ins-
trumentos. Por exemplo, análises quantitativas de rede poderiam per mitir 
mais insights sobre as redes e aglomerados de tópicos emergentes, ao 
passo que uma análise qualitativa de conteúdo de posts e comentários 
GH�EORJV�DMXGDULD�D�FRPSUHHQGHU�RV�SRQWRV�PDLV�¿QRV�GD�JHVWmR�GH�
identidade e a formação discursiva das regras procedimentais. Essas e 
outras abordagens também aumentariam nossa compreensão da for-
PD�FRPR�DV�SUiWLFDV�GH�EORJJLQJ�LQÀXHQFLDP�D�HVWUXWXUDomR�GD�DWHQ�
omR�H�GRV�ÀX[RV�GH� LQIRUPDomR��EHP�FRPR�D�SURYLVmR�GH�YiULDV�HV�
pécies de capital social.

Comparada a outros países, a difusão de blogs em países fa-
ODQWHV� GH� DOHPmR� WHP� ¿FDGR� SDUD� WUiV� �6FKORELQVNL� H�6LHYHU�� �������
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PDV�DLQGD�QmR�IRL�GH¿QLGR�VH�IDWRUHV�FXOWXUDLV�JHUDLV�RX�FDUDFWHUtVWLFDV�
institucionais dos diversos sistemas de mídia nacionais (ou combina-
o}HV�GDV�GXDV�FRLVDV��VmR� UHVSRQViYHLV�SRU�HVVDV�GLIHUHQoDV��8PD�
pesquisa comparativa ajudaria a fechar o abismo desta pesquisa e 
também levantaria insights quanto à relativa importância dos blogs den-
tro da pai sagem maior do “software social”. Usuários de internet apli-
cam cada vez mais todo um repertório de aplicativos para networking 
on-line, auto-apresentação e gestão de informação. Adolescentes 
são especialmente ansiosos para criar conteúdo on-line e geren ciar 
seus relacionamentos sociais com seus pares por intermédio de toda 
uma série de ferramentas para comunicação interpessoal, entre eles, 
Instant Messaging, sites de networking social e celulares (Lenhart e 
0DGGHQ���������6HUi�XP�GHVD¿R�FDGD�YH]�PDLRU�SDUD�DV�SHVTXLVDV�HP�
Comunicação estudar as práticas dinâmicas que se formam ao redor 
GR�XVR�GHVVDV�LQRYDo}HV�WpFQLFDV�
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9,e*$6��)�%�� ³%ORJJHUV¶� H[SHFWDWLRQV� RI� SULYDF\� DQG�DFFRXQWDELOLW\�� DQ� LQLWLDO� VXUYH\´��
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KWWS���MFPF�LQGLDQD�HGX�YRO���LVVXH��YLHJDV�KWPO��$FHVVR�HP�������������
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SEÇÃO II

XVRV�H�DSURSULDo}HV�GH
BLOGS
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O movimento “Cansei” na 
blogosfera:
o debate nos blogs de política

Cláudio Penteado, Marcelo Santos e Rafael Araújo

As Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs), 
sobre tudo a internet, em seu processo de expansão, têm incorporado 
uma série de mudanças nas relações sociais como a formação de co-
mu nidades (virtuais) e o estabelecimento de novas formas de relacio-
namento. No campo da política, a rede mundial de computadores se 
FRQ¿JXUD�FRPR�LPSRUWDQWH�HVSDoR�GH�LQIRUPDomR��GHEDWHV�H�LQWHUDo}HV�
entre os diversos atores sociais. As diversas possibilidades da internet 
trazem uma nova dinâmica para as relações políticas, introduzindo no-
vas práticas, atores e sociabilidades mediadas por essas NTICs.

Surgidos no formato de diários on-line com relatos pessoais, os 
blogs tomaram novas feições e potencialidades com ambientes para a 
postagem de notícias, para a emissão de críticas, opiniões. Os blogs 
assumiram diversos formatos, diferentes de suas formas origi na is, 
o que sus cita uma série de discussões e debates sobre o que é um 
blog. Evi tando entrar nessa polêmica, o artigo compreende os blogs a 
partir de sua concepção mais geral, entendendo-os como espa ços de 
comunicação, pessoal ou coletivo, via internet, em que são apresen-
ta   das (postadas) informações, opiniões, análises etc. Os posts são 
publicados a partir do mais recente, valorizando a atualização constante 
de conteúdo. Alguns ainda apresentam certos serviços e seções aos 
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leitores. Como principais características, destacam-se a pessoalida de 
H�D�ÀH[LELOLGDGH�QD�FRPSRVLomR�GR�FRQWH~GR��SRVWV��H�D�LQWHUDWLYLGDGH�
entre o autor (blogueiro) e os seus leitores, por meio dos fóruns de 
dis cus sões e de outros meios de interação disponibilizados pelo blog.

Os blogs que tratam de política se destacam pela pessoalidade 
das opi niões e pela idéia de “independência” do autor (Aldé et al., 
2006). Os blogueiros famosos são os que mais obtêm acessos e credi-
bi li dade, atraindo um número maior de visitantes. Contudo, tem-se ob-
ser vado a formação de uma blogosfera independente, inclusive com a 
for mação de comunidades de blogs, que permitem que os autores des-
conhecidos também aumentem sua visibilidade. Os blogs têm a pos-
sibilidade de se tornarem referências informacionais, trazendo análises 
sobre a política para o cotidiano dos seus leitores.

 Dentro desse universo, que compreende o blog enquanto es-
SD�oR�GH�FRPXQLFDomR�H�DWRU�SROtWLFR��D�SHVTXLVD�WHYH�D�¿QDOLGDGH�GH�
HVWXGDU�D� LQÀXrQFLD�GRV�EORJV�QR�TXDGUR�GD�SROtWLFD�FRQWHPSRUkQHD��
GHV�WDFDQGR�FRPR�REMHWLYRV�HVSHFt¿FRV������R�GHVHQYROYLPHQWR�GH�XPD�
me to dologia para a análise dos blogs;� (2) o estudo das diferentes 
abor dagens sobre o movimento Cansei por meio dos blogs de Ricardo 
Noblat, Mino Carta, Zé Dirceu e “Nariz Gelado”; e (3) a observação dos 
blogs como novos espaços de ação política na Era da Informação.

Ação política e internet

A mídia tradicional é uma fonte de informação vertical, ou seja, 
dos emissores para os receptores. As NTICs, por sua vez, agregam a 
essa relação a possibilidade de os receptores serem produtores de in-
formações, além de permitirem a interação. É possível ponderar ago ra 

� A metodologia para análise de blogs de política foi desenvolvida pelo grupo como primeira etapa 
dessa pesquisa e apresentada inicialmente no I Compolítica, Salvador, dezembro de 2006, e no 
Seminário Internacional El uso de las nuevas tecnologías en la campña electoral brasileña, Madrid, 
fevereiro de 2007.
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uma nova relação de força na política que pode ser considerada mais 

horizontalizada, se comparada com a dinâmica propiciada pela mí dia 

tradicional. Na mídia tradicional, a informação, até ser veiculada, passa 

SRU� GLYHUVRV� ¿OWURV� KLHUiUTXLFRV� GH� HGLomR� �gatekeepers), po dendo 

DVVXPLU�� LQFOXVLYH�� XPD�HGLomR� ¿QDO� GLIHUHQWH�GDTXHOD�TXH� IRL� LPDJL�
nada por seu autor. Os blogueiros têm maior liberdade para publicar o 

material que desejam, pois não precisam passar por um editor. 

A maior liberdade de produção de informação leva a uma maior 

participação política via internet. Um exemplo seria o fenômeno também 

conhecido como “netroots”, ativismo político de “raiz” que é organizado 

com as NTICs e se constitui enquanto “paradigma de incorporação da 

web pela democracia representativa” (FSP�����������)����2X�VHMD��GL�
fe rentemente do que ocorria no século anterior, o ativismo político hoje 

se realiza na e pela mídia, na “ágora virtual”, em vez da “ágora real” e 

con creta das cidades, transformando os mecanismos da ação política.

Dados divulgados recentemente da PNAD (Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios) 2006 do IBGE mostram que o número de 

residências com computador no Brasil chegou a 22,4% (quase do-

EUDQGR�HP���DQRV���'RV�GRPLFtOLRV�FRP�FRPSXWDGRU��������SRVVXHP�
aces so à internet em casa. Cabe ressaltar que o número de brasileiros 

com acesso à internet cresce ainda mais se considerarmos o ambiente 

de tra balho, universidades e escolas, além de lan houses.2 Atualmente, 

����������ELOK}HV��GD�SRSXODomR�PXQGLDO� WrP�DFHVVR�j�LQWHUQHW��H�R�
%UDVLO�RFXSD�R���� OXJDU�QR�UDQNLQJ�GH�DFHVVRV��FRP������PLOK}HV�GH�
XVX�iULRV��)63�����������%���

Nas eleições passadas, no Brasil, a internet virou sinônimo de bus-

ca por informações. Calcula-se que 25% dos internautas vasculharam 

blogs to dos os dias em busca de informação ou entretenimento (Épo-
ca����������������$FUHGLWDYD�VH�TXH�R�Q~PHUR�GH�HOHLWRUHV�FRP�DFHVVR�
a Web che gava a 30% do número total (FSP�� ���������)��)����1DV�
elei   ções presidenciais, a internet e principalmente os blogs foram utili-

2 Espaços privados onde são locados computadores com acesso a Internet para o público em geral
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]DGRV�SDUD�EXVFD�GH�LQIRUPDo}HV�SROtWLFDV��FRQIRUPH�S{GH�VH�YHUL¿FDU�
nos sites que medem as visitas de blogs.3 

O movimento Cansei

O movimento Cansei (Movimento Cívico pelo Direito dos Brasilei-
ros) surgiu em um período recente e confuso da história brasileira. 
/RJR�DSyV�R�DFLGHQWH�FRP�R�DYLmR�GD�7$0�������������TXH�VH�FRQVWLWXLX�
na maior tragédia da aviação brasileira, um grupo de empresários e 
per  so nalidades públicas liderados pelo presidente da Phillips do Brasil, 
3DX�OR�=RWWROR��SHOR�SUHVLGHQWH�GD�2$%�63��/XL]�)OiYLR�%RUJHV�'�8UVR��
e pelo empresário do entretenimento João Dória Júnior, propuse ram 
uma forma de organização da sociedade brasileira, tecendo críticas 
aos políticos em geral.

O movimento se colocou como apartidário (embora alguns de seus 
LGHDOL]DGRUHV�WHQKDP�LGHQWL¿FDomR�±�RX�SUR[LPLGDGH�±�FRP�R�36'%���
De acordo com seus propositores, o Cansei tinha por intenção levantar 
discussões e bandeiras contra o caos aéreo, a corrupção, a violência, 
as crianças nas ruas, os impostos e outras mazelas que atingem a so-
cie dade brasileira. As críticas, embora fossem aos políticos em ge ral, 
HVWmR�PDLV�YROWDGDV�DR�*RYHUQR�)HGHUDO��R�TXH�FRODERURX�SDUD�TXH�
o movimento fosse criticado por um suposto golpismo e também por 
elitismo, uma vez que seus líderes eram membros da elite sócio-eco-
nô  mica brasileira.

A campanha do Cansei adquiriu espaço na mídia tradicional com a 
veiculação de notícias em jornais e revistas e exposição na televisão e 
UiGLR��2�PRYLPHQWR�XWLOL]RX�TXDWUR�JDURWDV�SURSDJDQGD��,YHWH�6DQJDOR��
Hebe Camargo, Regina Duarte e Ana Maria Braga para divulgar sua 
men sagem. Outras personalidades também aderiram ao movimento, 

3�2V�VLWHV�TXH�YHUL¿FDP�R�Q~PHUR�GH�DFHVVRV�GH�EORJV�VmR��KWWS���ZZZ�WHFKQRUDWL�FRP��KWWS���ZZZ�
DOH[D�FRP��KWWS���ZZZ�EORJSXOVH�FRP�H�KWWS���ZZZ�EORJEORJV�FRP�EU��
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como alguns esportistas e várias entidades da sociedade civil, prin-
ci  palmente as ligadas a grupos empresariais. O Cansei também se 
DU��WLFXORX�DWUDYpV�GDV�17,&V��SRU�PHLR�GH�XP�EORJ�QD�LQWHUQHW�4 comu-
nidades no Orkut e também com vídeos no YouTube. 

Desde o seu surgimento, o Cansei causou polêmica. Muitas pes-
soas reprovaram o fato de o movimento ter surgido em plena crise 
Dp�UHD�QR�SDtV��VHQGR�FODVVL¿FDGR�SRU�DOJXQV�FRPR�RSRUWXQLVWD��DOpP�
do fato de alguns de seus criadores e propagandistas serem notórios 
crí ticos do governo Lula e pró-PSDB. Na própria OAB, houve um grupo 
li derado pela seccional do Rio de Janeiro que se recusou a participar e 
aderir ao movimento, colocando-se contra a sua organização.

O grande acontecimento do Cansei foi o comício marcado pelos 
VHXV�RUJDQL]DGRUHV�SDUD�R�GLD����GH�DJRVWR��QD�,JUHMD�GD�6p��HP�6mR�
Pau lo, exatamente um mês após o acidente. O movimento acabou 
de   sau torizado pelo arcebispo de São Paulo, que não permitiu que 
RFRU�UHVVH�QD�&DWHGUDO�SRU�FODVVL¿Fi�OR�FRPR�XP�PRYLPHQWR�GH�FX�QKR�
polí tico e não-cívico. O ato foi, então, transferido para a Praça da Sé, 
onde ocorreu sem grandes problemas. O ato acabou se transformando 
QXPD�FUtWLFD�DR�JRYHUQR�/XOD��FRP�JULWRV�GH�³)RUD�/XOD´��DWLWXGH�TXH�
seus criadores sempre negaram ter sido intencional.

Análise dos blogs estudados

Para a realização deste estudo foi utilizada a metodologia desen-
volvida pelo grupo de pesquisa (Penteado, Santos e Araújo, 2006) e 
aper feiçoada a partir da contribuição de outros pesquisadores ao lon-
go dos congressos em que foi apresentada. A metodologia aplicada é 
FRPSRVWD�SRU� WUrV�HWDSDV��KLVWyULFR�H�GHVFULomR�GRV�EORJV��DSOLFDomR�
das planilhas e análises sobre os resultados alcançados.

4�2�HQGHUHoR�R¿FLDO�GR�PRYLPHQWR�p��KWWS���EORJ�FDQVHL�FRP�EU�
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$�GH¿QLomR�GR�KLVWyULFR�GR�EORJ�SHUPLWH�LGHQWL¿FDU�VHXV�HOHPHQWRV�
IXQ�GD�GRUHV��DVVLP�FRPR�XP�SHU¿O�GR�UHVSRQViYHO��$�GHVFULomR�SRVVL�
ELOLWD�XPD�YLVXDOL]DomR�GD�GLVSRVLomR�JUi¿FD�H�HVWpWLFD�GD�SiJLQD��3DUD�
D�DQiOLVH� LQWHUQD�GRV�EORJV�� IRUDP�DSOLFDGDV�FLQFR�SODQLOKDV��D�SODQL�
OKD���FODVVL¿FD�RV�EORJV�GH�SROtWLFD�TXDQWR�j�ORFDOL]DomR�H�DR�SHU¿O�GR�
blogueiro; na planilha 2, é feita a análise da estrutura do blog; o conte-
údo dos posts e as imagens são estudados na planilha 3; a planilha 4 
faz a análise dos comentários dos posts pelos usuários; e a análise da 
in terface dos blogs é realizada por meio da planilha 5. Cabe aqui fa zer 
algumas ressalvas quanto à metodologia desenvolvida. Para o pre  en-
chimento das planilhas de análise dos conteúdos dos posts e análise 
da interatividade (planilhas 3 e 4), foram selecionados somente os 
posts que abordaram o movimento Cansei e seus respectivos comen-
WiULRV��DPRVWUD�GRV����SULPHLURV���UHWUDWDQGR�R�SHUtRGR�GH����GH�MXOKR�
D����GH�DJRVWR�GH�������2XWUD�REVHUYDomR�GL]�UHVSHLWR�j�QmR�LQFOX�VmR�
da planilha de análise da interface (planilha 5), uma vez que ela está 
YROWDGD�SDUD�R�HVWXGR�GH�TXHVW}HV�HVSHFL¿FDPHQWH�WpFQLFDV��TXH�QmR�
são pertinentes para o objetivo desta pesquisa.

Blog do Noblat

a) Histórico
O Blog do Noblat5 nasceu na noite do dia 20 de março de 2004 

FRP�XP�~QLFR�SRVW��³%HP�YLQGRV�DR�PHX�EORJ´��(OH�VH�GHVWDFD�SRU�VHU�
um dos primeiros blogs de jornalismo político voltado para os temas da 
política brasileira. O blog nasceu dentro de um formato mais impes soal, 
no qual o autor disponibiliza seus arquivos, músicas e pensamentos 
para seus visitantes. O jornalista Ricardo Noblat tem uma longa carreira 
dentro das redações dos principais jornais brasileiros. 

5�'LVSRQtYHO�HP��KWWS���RJORER�JORER�FRP�SDLV�QREODW�
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Ao longo de sua existência, o blog foi crescendo em número de 
aces sos, colaboradores e freqüência de posts, chegando a ser fonte 
jor    nalística para outros meios, especialmente durante os escândalos 
po    líticos, período em que se observou um aumento do número de 
acessos. 

b) Descrição
O blog é composto de uma barra superior do portal hospedeiro 

(O Globo Online), com links para outras páginas e serviços do grupo 
Globo. Abaixo, existe um banner com a foto do jornalista à esquerda, 
nome do blog (Blog do Noblat���GDWD�H���OLQNV��³5HJUDV�GR�%ORJ´��³3HU¿O�
do Noblat”, “Publicações do Noblat”. Na parte esquerda, existem links 
LQWHUQRV�SDUD�DV�VHo}HV�GR�EORJ��PHFDQLVPR�GH�EXVFD�LQWHUQD��³3iJLQD�
principal”, “Artigos”, “Entrevistas”, “Vale a pena acessar”, “Arquivo do 
blog”, “Podcast”, link para a coluna do Noblat publicada no jornal O 
Glo bo��³(VSDoR�GHVDEDIH´��³2XoD��HVWDomR�GH�MD]]�H�WDO´��³&ROXQD��IDOH�
com o blog”, acesso a sites de outros colunistas (Anselmo.com, Miriam 
Lei tão e Rádio do Moreno).

Na parte central, estão dispostos os posts, por ordem de atualiza-
ção. Cada dia, o autor começa com uma “frase do dia”. Os posts se-
JXHP�R�VHJXLQWH�IRUPDWR��DXWRULD��GDWD�H�KRUD��WtWXOR��WH[WR��VHUYLoR�SHU�
malink; RSS; canal para enviar o post para outro internauta; acesso 
para escrever um comentário e para ler os comentários. Já na parte 
GL�UHL�WD��H[LVWHP�RV�VHJXLQWHV�OLQNV��HVSDoR�SXEOLFLWiULR��³(QTXHWH´��³%L����
bli  o    teca” (crônicas, discursos, documentos, editoriais, frases de 2006, 
KLVWyULDV�H[HPSODUHV��QRWDV�R¿FLDLV�H�UHSRUWDJHQV���³&REHUWXUDV�HVSH�
ciais” e “Propaganda”.

A leitura dos comentários de outros leitores não é possível para 
os posts muito antigos e só se pode enviar um novo comentário sobre 
um post que tenha sido publicado há até um mês atrás. A partir dessa 
GDWD��RV�DUTXLYRV�¿FDP�OLPLWDGRV�j�OHLWXUD���
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Blog Nariz Gelado

a) Histórico
O blog Nariz Gelado6 teve início em março de 2003 e, como a 

pró pria autora diz,7 ele é um espaço no qual ela faz uma “egotrip”, es-
crevendo seus pensamentos sobre política, cultura e sociedade. O blog 
é independente e não está vinculado a nenhuma instituição da mídia 
WUD��GLFLRQDO��)D]�SDUWH�GD�FRPXQLGDGH�GH�EORJV�Apostos.8 Segundo a 
au  tora, trata-se de uma atividade não remunerada que ganhou proje-
ção a partir da citação por parte de alguns veículos da imprensa (Folha 
de S. Paulo, Blog do Noblat9 e Observatório da Imprensa) e do au  -
mento do público que busca informações políticas através de blogs, 
prin cipalmente após os escândalos políticos ocorridos a partir de 2004 
no país.

A blogueira considera seu posicionamento político como sendo de 
centro-direita. Possui uma visão crítica frente à atuação dos partidos 
po líticos, não se alinhando com nenhum deles, e se posicionou de for-
ma favorável ao direito de compra de armas de fogo. O uso de pseu-
dônimo está ligado a uma cultura própria dos primeiros blogueiros que 
se utilizaram dessa ferramenta para ter maior autonomia em seus co-
PHQ�WiULRV��$¿UPD�WHU�XPD�SUHRFXSDomR�pWLFD�DR�HYLWDU�D�GLYXOJDomR�GH�
coisas que ainda não foram publicadas na imprensa.

Em relação ao Cansei, a blogueira, apesar de ser contra o governo 
/XOD��IRL�FUtWLFD�HP�UHODomR�DRV�REMHWLYRV�H�H¿FiFLD�GR�PRYLPHQWR��SRV�
tando comentários desfavoráveis a ele. Cabe destacar a polêmica cria-
da em torno das declarações de Jô Soares em seu programa sobre 
o mo vimento, criticando e questionando a posição do apresentador.��

6�'LVSRQtYHO�HP��KWWS���QDUL]JHODGR�DSRVWRV�FRP�
7�&RUUHVSRQGrQFLD�HOHWU{QLFD�FRP�D�DXWRUD��UHVSRVWD�HP����������
8�'LVSRQtYHO�HP��KWWS���ZZZ�DSRVWRV�FRP��
9�)RUDP�REVHUYDGDV��GXUDQWH�D�SHVTXLVD�� UHIHUrQFLDV�SHORV�FRPHQWDULDV�GR�1REODW�DR�EORJ�Nariz 
Gelado.
��� 6REUH� D� SROrPLFD�� FI��� KWWS���QDUL]JHODGR�DSRVWRV�FRP�DUFKLYHV���������PRVWUDBMR�� $FHVVR� HP�� 6REUH� D� SROrPLFD�� FI��� KWWS���QDUL]JHODGR�DSRVWRV�FRP�DUFKLYHV���������PRVWUDBMR�� $FHVVR� HP�
�����������
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b) Descrição
O blog possui uma estética simples e oferece poucos serviços aos 

seus usuários, principalmente se comparado ao Blog do Noblat. Mon-
tar do sobre um fundo branco, na parte superior esquerda existe uma 
foto que mostra parte de um rosto (dos olhos à boca). Ao lado, há o 
EDQQHU�FRP�R�VtPEROR�GR�EORJ��XPD�LQGLD]LQKD�FRP�ROKRV�YHUGHV��FRP�
a imagem de um teclado ao fundo, com o nome “Nariz Gelado”. Abai xo 
da foto existe um pensamento que expressa a tarefa do blog, um link 
para endereçamento de e-mail para a autora, calendário do mês, motor 
de busca interno, últimos posts, links para outros blogs (“Eu leio”), links 
para blogs em língua espanhola (em espanhol também), ar qui vos e 
medidor de visitas (sitemeter). Do centro para direita, são dis postos os 
posts em ordem de atualização. Cada post tem um título, texto, autor 
�QR�¿P�GR�WH[WR���KRUiULR�GH�SRVWDJHP�H�OLQN��³3RGH�PHWHU�R�QDUL]´��SDUD�
o fórum de comentários.

Somente ao comentar um post percebe-se que existem regras de 
par ticipação, aparecendo uma mensagem dizendo que o comentário 
LUi�DR�DU�VRPHQWH�GHSRLV�GH�YHUL¿FDGD�VH�QmR�H[LVWHP�RIHQVDV�H�SDOD�
vras de baixo calão.

Blog do Mino

a) Histórico
O blog do jornalista Mino Carta���VXUJLX�R¿FLDOPHQWH�QR�GLD���GH�

setembro de 2006. Como em outros blogs, ele apareceu em momentos 
de grandes debates, neste caso, as eleições realizadas no mesmo 
ano. Mas, no dia 30 de agosto, é publicado o primeiro post, com o título 
“Você ainda não viu nada”, em que aparece uma pequena amostra 
do que seria escrito. O post versa sobre PCC, eleições, fracasso do 

���'LVSRQtYHO�HP��KWWS���EORJGRPLQR�EOLJ�LJ�FRP�EU��'LVSRQtYHO�HP��KWWS���EORJGRPLQR�EOLJ�LJ�FRP�EU�
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PSDB, democracia no Brasil e a mídia brasileira. Há ainda um aviso 

de que ele próprio, auxiliado por mais dois jornalistas do site da revista 

Car ta Capital, atuariam como moderadores.

Mino Carta é um jornalista italiano que migrou ao Brasil ainda 

cri ança. É considerado um dos mais respeitados e importantes jorna-

listas do país. Ajudou a criar o Jornal da Tarde, as revistas Veja, Isto 

É, Quatro Rodas, além de Carta Capital, na qual permanece como 

di retor de redação.

b) Descrição
O blog possui uma barra de ferramentas do portal que o hospeda 

com um sistema de buscas dentro do site. Abaixo, vem um banner de 

pro paganda do portal e, em seguida, o blog propriamente dito, que 

apre senta uma foto do jornalista com uma máquina de escrever. Na 

parte esquerda, links para as revistas Carta Capital e Carta na Escola, 

além de informações de como adquiri-las e assiná-las. Na parte direita, 

H[LV�WH�XP�OLQN�SDUD�VHUYLoRV�566�H��DEDL[R��XP�EUHYH�SHU¿O�GR�MRUQDOLVWD��
Uma outra parte é intitulada “Política do blog”, em que constam as re-

gras de participação para os comentaristas. Também há um espaço 

com os arquivos do blog e um espaço para links de outros blogs. Existe 

DLQGD�D�RIHUWD�GH�GRLV�VHUYLoRV�� LQIRUPDo}HV�SDUD�TXH�R�XVXiULR�FULH�
seu próprio blog e avisos de atualização.

Os posts são publicados na parte central do blog, por ordem de 

atualização. O post começa com o título, seguido do texto, logo abaixo. 

Depois, aparece a frase “enviada por Mino”, seguido por link para en-

viar o comentário, o número de comentários dos posts, um link para 

en viar a mensagem e um link para o post. O blog oferece uma gama 

de serviços simples em relação a outros blogueiros analisados. Não há 

gran  de interação do jornalista com os seus comentadores. 
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Blog do Zé Dirceu

a) Histórico
Semelhante ao Blog do Mino, o Blog do Zé Dirceu�� tem menos 

serviços do que outros que tratam de política e também está associado 

a um grande portal de internet. A trajetória política de José Dirceu está 

associada ao Partido dos Trabalhadores, ao movimento estudantil con-

tra a ditadura militar e aos escândalos políticos no período em que ocu-

pava o cargo de ministro da Casa Civil. No entanto, não foram encon-

tradas informações sobre o histórico do blog.

b) Descrição
O blog possui uma barra de ferramentas do portal que o hospeda 

com um sistema de buscas dentro do portal IG. Atualmente, o blog está 

dentro do site do político. Logo abaixo, vem um banner com a foto do 

=p�'LUFHX�H�XPD� IUDVH�� ³XP�HVSDoR�SDUD�D�GLVFXVVmR�GR�%UDVLO´��1R�
can to esquerdo, existem links que permitem a navegação dentro do 

si   te, itens denominados “Juventude, entrevistas, convidados” (em que 

ou   tras personalidades escrevem artigos), “Artigos do Zé”, “Trajetória”, 

“Clip  ping”, “Defesa” e “Contato”. Um pouco mais ao centro, existe um 

EDQQHU�FRP�D�IUDVH��³%ORJ�GR�=p�'LUFHX´�H��DEDL[R��XP�DUTXLYR�FRP�RV�
seis últimos meses de postagens. Ao lado, estão publicados os posts, 

que começam com a data e horário de envio do texto, seguidos do título 

do post e o texto propriamente dito. O espaço com os comentários vem 

logo abaixo, com número de comentadores do post e um canal pelo 

TXDO�p�SRVVtYHO�HQYLDU�XP�H�PDLO��3RU�¿P��QR�FDQWR�VXSHULRU�GLUHLWR��MXQWR�
a uma foto do autor, existe um aviso sobre a moderação e as regras de 

par    ti   ci   pação no debate do blog. Não existem imagens, charges, vídeos 

ou música, como é possível encontrar em outros blogs.

���'LVSRQtYHO�HP��KWWS���ZZZ�]HGLUFHX�FRP�EU��'LVSRQtYHO�HP��KWWS���ZZZ�]HGLUFHX�FRP�EU�
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Análise comparativa dos blogs

&ODVVL¿FDomR�GRV�EORJV

a) Localização dos blogs
O Blog do Noblat já esteve hospedado no portal do grupo Estado. 

Atualmente está localizado dentro do domínio do jornal O Globo, em-
presa vinculada às organizações Globo, maior corporação da mídia tra-
GLFLRQDO�EUDVLOHLUD��H�¿JXUD�HQWUH�RV�OLQNV�RIHUHFLGRV�QRV�VLWHV�GR�MRUQDO��
e�SRVVtYHO�YHUL¿FDU�R�IRUPDWR�WtSLFR�GR�MRUQDOLVPR�QD�FRPSRVLomR�GRV�
posts e nas abordagens.

O blog Nariz Gelado está localizado dentro da comunidade de 
blogs Apostos, sem possuir nenhuma vinculação com instituições de 
mí dias tradicionais, caracterizando-se como um blog independente. O 
blog não segue a linha dos diários on-line, mantendo uma linha de 
apresentação de críticas em relação aos assuntos políticos muito pa-
recida com o formato dos blogs jornalísticos. Percebe-se a tendên cia 
de valorização da crítica aos políticos e o uso do humor irônico.

O Blog do Mino faz parte dos blogs da revista Carta Capital. Ape-
sar de adotar uma maior pessoalidade em seus posts, percebe-se que 
Mino segue a mesma linha editorial da revista, alinhando suas idéias 
a uma posição política determinada. Os posts se caracterizam pela 
apresentação de posições pessoais diante do acontecimento publi-
cado. Muitos dos leitores o acessam a partir do link presente na página 
do site da Carta Capital, garantindo ao blog um maior número de visitas.

O Blog do Zé Dirceu, atualmente, é uma seção de seu site pessoal 
e está hospedado no portal IG. Não existe nenhuma referência ou link 
com o Partido dos Trabalhadores, o que lhe possibilita maior liberdade 
para expressão de suas opiniões e posições políticas. Seu blog atrai 
pes soas que simpatizam com sua atuação e curiosos, o que lhe confere 
uma visitação menor que a dos jornalistas da grande mídia.
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E��3HU¿O�GRV�EORJXHLURV
Ricardo Noblat é um jornalista conhecido dentro do cenário do 

jor nalismo político nacional, mas, por ser um dos pioneiros dos blogs 
de política no Brasil, seu nome já está associado ao universo da in-
ternet. Jornalista com bons contatos dentro do universo político, usa 
de suas fontes para trazer ao leitor informações atualizadas de basti-
dores, em muitos casos, tentando antecipar as notícias (como nas elei-
ções de 2006). Apresenta espaço para a divulgação de outros tipos 
de informações e serviços, o que o aproxima do formato de páginas 
pessoais. Em relação ao Cansei, o jornalista manteve uma posição 
neutra, postando colaborações contrárias e favoráveis ao movimento e 
alimentando os debates em seus fóruns de discussão.

Não se sabe o verdadeiro nome da titular do blog Nariz Gelado. A 
DXWRUD�XWLOL]D�R�SVHXG{QLPR�³1DUL]�*HODGR´�SDUD�VH�LGHQWL¿FDU��3RU�VHU�
des conhecida, a blogueira tem total liberdade para escrever e expressar 
sua opinião e posição política (contrária ao presidente Lula). Apesar de 
sua postura política em relação ao atual governo federal, a autora ma-
ni festa-se críticamente em relação ao movimento, questionando suas 
ações e estratégias, o que garantiu polêmicos debates no fórum de 
co  men tários. Cabe também destacar que a blogueira responde, em 
al guns casos, os comentários dentro do próprio fórum de discussão. 

Mino Carta é um jornalista de origem italiana que vive no Brasil 
GHV�GH�������6XD�H[WHQVD�WUDMHWyULD�MRUQDOtVWLFD�OKH�FRQIHUH�FUHGLELOLGDGH�
e destaque junto ao público, atraindo grande número de leitores ao seu 
EORJ��$�SDUWLU�GD�OHLWXUD�GH�VHXV�SRVWV��YHUL¿FRX�VH�R�SRXFR�XVR�GH�OLQNV�
de direcionamento e a adoção de textos com um estilo mais pessoal, 
com comentários ácidos contra o que ele chama de “direita” e “elite”, 
utilizando a ironia em diversos momentos. 

José Dirceu é ex-presidente do PT e deputado federal cassado. 
Como líder petista, comandou o crescimento do partido e a campanha 
vitoriosa de Lula em 2002. Afastado da política, Dirceu utiliza o seu 
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blog para divulgar suas idéias e participar da vida política do país por 

meio da discussão na blogosfera. Por ser um político com grande reno-

me na cional, consegue atrair um número razoável de leitores para seu 

blog. Sua credibilidade depende do alinhamento político do usuário. 

Seus posts se caracterizam por comentários e interpretações das notí-

cias e artigos publicados na imprensa. Dirceu também se destaca por 

res ponder ou comentar alguns dos comentários feitos sobre os posts. 

Análise da estrutura dos blogs:

a) Posts
Nos quatro blogs, os posts são publicados diariamente, variando a 

quantidade de dia para dia. No Blog do Noblat, existe um grande número 

de postagens, enquanto que no, Nariz Gelado, são postados um ou dois 

por dia, e um pouco mais nos blogs do Mino e Zé Dirceu. Dentro dos 

posts, em alguns casos, existem links de direcionamento para outros 

sites (por exemplo, textos de jornais ou vídeos do YouTtube). No Blog 
do Noblat, existe uma rede de colaboradores que postam regularmente 

QR�HVSDoR��0LQR�&DUWD�QmR�SXEOLFD�QDGD�DRV�¿QDLV�GH�VHPDQD��H�HP�
seu site, não há postagens de outros autores. Zé Dirceu não publica 

nada aos domingos e também não possui postagens externas. Há um 

es  paço, intitulado “Convidados”, no qual pessoas diferentes escrevem 

ar tigos, mas não posts. 

b) Interatividade
A interatividade do leitor com o blogueiro, nos quatro blogs ana-

OLVDGRV��p�UHDOL]DGD�SRU�GRLV�PHLRV��FRQWDWR�DWUDYpV�GH�H�PDLO�H�FR�PHQ�
tários dos posts dentro de um fórum de discussão. No Blog do Noblat, 
existe um outro meio que é a seção “Desabafe”. Em relação às regras 

de participação, pode-se observar que todos eles seguem algumas 

normas, mas, no Nariz Gelado, as regras não estão explícitas, somen-

te apa  recem quando o interessado envia um comentário.
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F��%LRJUD¿D
5LFDUGR�1REODW�GLVSRQLELOL]D�SDUD�RV�OHLWRUHV�XP�SHU¿O�PDLV�FRP�

pleto, com mais informações pessoais e com uma foto sua. “Nariz Ge-
OD�GR´�QmR�VH�LGHQWL¿FD��PDV�GHL[D�XP�SHQVDPHQWR�D�VHU�LQWHUSUHWDGR�
pelos leitores�� e uma foto que mostra um rosto, aparecendo olhos, boca 
e nariz. O Blog do Mino�QmR�DSUHVHQWD�WDQWRV�GHWDOKHV�ELRJUi¿FRV��p�
EDV��WDQ��WH�VXFLQWR�QD�GHVFULomR�GH�VHX�SHU¿O�H�SRVVXL�XPD�IRWR��2V�GDGRV�
ELR��JUi¿FRV�GH�=p�'LUFHX�DSDUHFHP�QR� LWHP�GHQRPLQDGR�³7UDMHWyULD´� 
Há ainda um outro link intitulado “Defesa”, em que trata com detalhes 
as acusações sofridas e a crise que o tirou do ministério e levou à sua 
cas sação.

d) Links
O Blog do Noblat e o Nariz Gelado apresentam links internos (di-

recionamento para páginas internas) e links externos (direcionamento 
para outros sites). No Blog do Mino, não há a existência de links, 
apenas o seu próprio texto escrito, e não há postagens externas. No 
Blog do Zé Dirceu, existem links que reportam para vídeos ou textos 
de jornais.

e) Outros serviços
O Blog do Noblat oferece para seus usuários entrevistas, char ges, 

imagens, áudios, vídeos, arquivo com todos os posts (incluindo fotos 
e ví  deos), arquivos para download, além de enquetes e artigos com 
aná  lises da política brasileira. O blog ainda disponibiliza arquivos com 
GLV��FXUVRV�SROtWLFRV��GRFXPHQWRV�KLVWyULFRV��HGLWRULDLV�H�QRWDV�R¿FLDLV��
Tam   bém estão presentes no blog as seções “Desabafe”, “Estação jazz 
	�WDO´��³)UDVH�GR�GLD´��³6HUYLoR�GH�566�;/0´��1HZVOHWWHU e seção com 
co       berturas especiais. 

���³4XDQGR�D�JHDGD�DPHDoD�D�SODQtFLH��HVWH�PHX�DUUHELWDGR�QDUL]�FRQJHOD��$�JHDGD�p�PLQKD�UD]mR��³4XDQGR�D�JHDGD�DPHDoD�D�SODQtFLH��HVWH�PHX�DUUHELWDGR�QDUL]�FRQJHOD��$�JHDGD�p�PLQKD�UD]mR�
de ser. A História é meu escudo e minha lança. À espera de um longo e rigoroso inverno, escrevo. 
Eu sou Nariz Gelado”.
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O blog Nariz Gelado é mais simples, disponibiliza animações, 

ima gens, links para vídeos (YouTube), calendário, e-mail para contato, 

mo tor de busca interno, últimos posts, seção “Eu leio” (links para ou-

tros blogs), seção “Em espanhol também” (links para blogs de língua 

es panhola), arquivos, serviço RSS e medidor de visitas (sitemeter).

O Blog do Zé Dirceu�SRVVXL�OLQNV�SDUD��VLWH�SHVVRDO��VHomR�³-X�YHQ�
tude” (destinado aos jovens), seção “Entrevistas”, seção “Convidados” 

(espaço para artigos de amigos), “Artigos do Zé”, “Trajetória” e “Clip-
ping” (entrevistas e reportagens que tratam do autor em outros meios 

de comunicação), seção “Defesa” e Contato (enviar um e-mail). O blog 

ainda disponibiliza uma seção de arquivos, que se encontra incompleta.

O Blog do Mino contém links para o site da Carta Capital, para o 

projeto Carta na Escola, sobre assinaturas desta revista e informações 

sobre onde encontrá-las, além de serviços RSS e Arquivos.

Análise do conteúdo dos posts:14

De acordo com a metodologia desenvolvida pelo grupo de pes-

quisadores, um post ou comentário é “informativo direto” quando o 

tex to publicado acrescenta uma informação de autoria própria, e é 

“in for mativo indireto” quando esta informação provém de outra fonte; 

p� ³RSLQDWLYR´� TXDQGR� UHÀHWH�XPD�RSLQLmR�SHVVRDO� GR� FRPHQWDGRU�RX�
EOR����JXHLUR�H��TXDQGR�IRU�R�UHVXOWDGR�GH�XPD�UHÀH[mR�DUJXPHQWDWLYD�H�
ló     gica, apresenta uma “avaliação crítica”. O texto pode também ser 

“irô    nico”, quando esse recurso estiver presente, e apresentar um “po-

si  cionamento político” se houver uma argumentação que faça re fe  -

UrQFLDV� LGHROyJLFDV�H�SDUWLGiULDV��8P�SRVW� p� FODVVL¿FDGR� FRPR� ³SUR�
po   sitivo“ quando busca uma solução para a questão em debate, e 

���8P�PHVPR�WH[WR�SRGHUi�DFXPXODU�PDLV�GH�XPD�FDWHJRULD��SRVVLELOLWDQGR�DR�SHVTXLVDGRU�UHXQLU� Um mesmo texto poderá acumular mais de uma categoria, possibilitando ao pesquisador reunir 

um maior número de dimensões da informação, o que explica o fato de que, às vezes, a soma das 

SRUFHQWDJHQV�XOWUDSDVVD�������$V�FDWHJRULDV�HOHQFDGDV�IRUDP�DPSODPHQWH�GLVFXWLGDV�H�H[SOLFLWDGDV�
em Penteado, Santos e Araújo (2006).
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“ava    liativo moral” quando o comentador expressa agressividade ou 
jul    gamentos sobre o conteúdo do post. Soma-se a essas categorias 
uma outra que diz respeito apenas à interatividade. Um comentário é 
“dis persivo” quando ignora o tema em debate, referindo-se a outra coi-
sa, dando um novo rumo para a discussão ou dispersando-a.

Posts Nariz Gelado Noblat Mino Carta Zé Dirceu
Informativo Direto 25 6,3 ���� 0
Informativo Indireto 50 50 ���� ���
Opinativo 25 ���� 28,6 25
Análise Crítica 37,5 25 ���� 75
Irônico 25 ���� ���� 0
Posicionamento Político 0 0 ���� 0
Propositivo ���� 0 0 0
Avaliativo Moral 37,5 ���� 42,3 0

Tabela 1��(QTXDGUDPHQWR�GRV�SRVWV��SRUFHQWDJHP�
 
8PD�DQiOLVH� FRPSDUDWLYD� GRV� GDGRV� DSUHVHQWDGRV� QD� WDEHOD� ��

permite observar que os blogueiros possuem características diferentes. 
Um elemento comum a todos os blogs estudados é o aspecto informativo 
que predomina na maioria dos posts. Mino Carta se destaca pela maior 
UHFRUUrQFLD� GH� SRVWV� LQIRUPDWLYRV� GLUHWRV� ��������� HQTXDQWR� TXH� RV�
demais utilizam outras fontes de informação (informativo indireto). Em 
relação à emissão de opiniões nos textos, há um equilíbrio entre os 
blogs, com exceção do Blog do Noblat. Posts com análises críticas 
foram mais utilizados pelo Zé Dirceu (75%). Mino Carta se destacou 
SHOR�DOWR� tQGLFH�GH� LURQLD� ��������HPSUHJDGR�HP�VHXV�DUWLJRV�H�SRU�
VHU�R�~QLFR�D�VH�SRVLFLRQDU�SROLWLFDPHQWH����������3RU�¿P��SRVWV�FRP�
ava liação moral foram mais utilizados por Mino Carta (42,9%) e Nariz 
Gelado (37,5%).

Um olhar geral sobre os resultados ressalta que os posts, em sua 
maioria, são informativos, mas cada autor segue um formato de texto, 
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sinalizando a formação de uma blogosfera com múltiplas formas, em 
que a pessoalidade do blogueiro é determinante para o conteúdo dos 
posts. Uma outra característica observada foi que Noblat posta textos 
de colaboradores de diferentes posições ideológicas, ampliando o de-
bate político na página principal no blog. 

)RL� VRPHQWH� HQFRQWUDGD� XPD� LPDJHP� QRV� SRVWV� UHIHUHQWHV� DR�
mo   vimento Cansei. Trata-se de uma charge, postada por Noblat, que 
tem a função de criticar e ironizar o movimento.

Links Noblat Nariz Gelado Zé Dirceu Mino Carta Total
Nº de links �� �� 4 � 28
Links p/ outros blogs � 5 0 0 6

Tabela 2��/LQNV�QRV�SRVWV��Q~PHURV�DEVROXWRV�

A tabela 2 indica que o blog Nariz Gelado é o que mais utiliza links 
de direcionamento, tanto para outras informações como para outros 
blogs. Por ser desconhecida, a autora utiliza esse recurso como meio 
de dar credibilidade às informações postadas em seu espaço. O Nariz 
Gelado ainda faz referência a outros blogs, recurso muito utilizado por 
blogueiros independentes. Também foi constatado que, em todos os 
posts estudados do Zé Dirceu, existe um link de direcionamento para 
uma matéria ou artigo, que comenta ou faz referência. Observou-se, 
por outro lado, que Mino Carta utiliza muito pouco o recurso de links, 
pre   ferindo a postagem somente de textos. 

Comentários Nariz Gelado Noblat Mino Carta Zé Dirceu
Informativo Direto 7 0 3,3 2,5
Informativo Indireto 7 ��� 2,5 7,5
Opinativo ���� ���� 30 32,5
Análise crítica 5,3 5 8,3 ����
Irônico ���� 23,8 33,3 ��
Posicionamento Político ���� ���� 3,3 22,5
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Propositivo ��� 0 ��� 5
Avaliativo Moral 22,8 ���� ���� 35
Dispersivo 8,8 ���� 38,3 ��

 
Tabela 3��,QWHUDWLYLGDGH��SRUFHQWDJHP�

O estudo dos comentários dos posts sobre o Movimento Cansei 
±�TXDQWL¿FDGR�QD�WDEHOD���±�LQGLFD�TXH�FDGD�EORJ�SRVVXL�XP�SHU¿O�GL�
ferente em relação aos comentários. Percebe-se, de maneira geral, a 
ocorrência de poucos comentários de caráter informativo (direto e in-
direto). Por outro lado, pode-se observar o alto índice de comentários 
opinativos em todos os blogs estudados, destaque para o Nariz Gelado 
���������(P�UHODomR�j�DSUHVHQWDomR�GH�DQiOLVHV�FUtWLFDV��VRPHQWH�RV�
comentários publicados no Blog do Zé Dirceu� �������� DOFDQoDUDP�
XP�YDORU�DFLPD�GRV������&RPHQWiULRV�LU{QLFRV�SUHYDOHFHUDP�QR�Blog 
do Mino (33,3%), seguindo a característica dos textos do próprio blo-
gueiro. O posicionamento político ocorreu com maior freqüência nos 
co mentários expressos no Nariz Gelado� ���������$�DSUHVHQWDomR�GH�
co  mentários propositivos foi muito baixa em todos os blogs. Por outro 
lado, existe um grande número de comentários com avaliação moral, 
GHV�WDTXH� SDUD� 1REODW� �������� H� =p� 'LUFHX� ������� 2V� FRPHQWiULRV�
dispe r  sivos tiveram maior ocorrência em Mino Carta (38,3%) e Noblat 
��������

Uma análise geral permite observar que os debates entre os co-
mentaristas se caracterizam por textos opinativos ou avaliativos mo-
rais, com grande índice de ocorrências de ironias e posicionamentos 
SR��OtWLFRV��&DEH��SRU�¿P��UHDOoDU�TXH��QR�Blog do Zé Dirceu e no Nariz 
Gelado, foi observada a interação entre blogueiro e seus comentadores. 
Estes respondem diretamente alguns dos comentários nos fóruns de 
discussão.
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Ocorrências Noblat Nariz Gelado Zé Dirceu Mino Carta Total
Posts �� 8 4 �� 42
Comentários 2.220 78 ��� ����� 3.627

Tabela 4��3RVWV�H�&RPHQWiULRV�VREUH�R�Cansei (números absolutos)

A tabela 4 apresenta o número de posts existentes nos blogs estu-
dados sobre o movimento Cansei�H�RV�FRPHQWiULRV�JHUDGRV��9HUL¿FRX�
VH�TXH�1REODW������H�0LQR�&DUWD������GHUDP�PDLRU�FREHUWXUD�DR�WHPD��
O primeiro procurou manter uma posição neutra, trazendo informações 
sobre o movimento e posições favoráveis e contrárias. Já Mino Carta 
se co locou contrário ao movimento, associando-o a um movimento gol-
pista, já em seu primeiro post, ironizando seus organizadores e seus 
objetivos.

Em relação à interatividade, foi possível perceber que o tema gerou 
grande polêmica e repercussão, com grande número de comentários, 
acima da média dos outros posts dos blogs estudados. Um post do 
Noblat chegou a atingir a marca de 672 comentários. Mesmo no blog 
independente Nariz Gelado, que possui poucos acessos e comentários 
HP�VHXV�SRVWV��YHUL¿FRX�VH�XPD�SDUWLFLSDomR�DFLPD�GD�PpGLD�

Acessos

Para a análise da hipertextualidade e do número de acessos dos 
blogs, existem alguns sites especializados. Para o presente trabalho, 
op tamos pela pesquisa nos sites Technorati e Alexa. O primeiro procura 
medir a visitação e ranking dos blogueiros do mundo inteiro. Para isso, 
R�VLWH�XWLOL]D�XPD�PHWRGRORJLD�GH�DYDOLDomR�GRV�~OWLPRV�����GLDV��'H�
acor  do com esse método, o Blog do Mino ocupa a 30.508ª posição 
mun dial, o blog Nariz Gelado�RFXSD�D���������SRVLomR��H�R�Blog do 
Noblat, a 4.856ª posição. Uma outra forma de calcular a importância 
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GR�EORJ�GL]�UHVSHLWR�DRV�OLQNV�TXH�FLWDP�R�EORJXHLUR��4XDQWR�PDLV�FLWD�
ções, maior a importância do blog. Essa contagem é obtida através 
GR�Q~��PHUR�GH�PHQo}HV�TXH�RXWURV�EORJV�¿]HUDP�DRV�EORJV�DYDOLDGRV��
Nesse quesito, o Blog do Noblat é o mais citado, com 692 citações de 
GL��IHUHQWHV�EORJV��0LQR�&DUWD�DSDUHFH�HP�VHJXQGR��FRP�����FLWDo}HV��
en  quanto o blog Nariz Gelado�IRL�PHQFLRQDGR�����YH]HV��QRV�~OWLPRV�
����GLDV��

Um outro site de medição da quantidade de acessos é o Alexa. 
Por ele é possível escolher diferentes periodicidades para análise, mas, 
para efeito de comparação, optou-se pela manutenção dos últimos seis 
meses. A medição é realizada entre os usuários da barra de ferramentas 
do Alexa, que, segundo os idealizadores, são milhões de pessoas no 
mundo todo. Os dados sobre o número de usuários (Reach) do Alexa, 
que acessam cada um dos blogs, indicam uma vantagem para o Blog 
do Noblat em relação ao de Mino Carta. Há seis meses, ambos os 
blogs eram acessados por 0,6% dos usuários. Atualmente, esse índice 
subiu para quase 0,65% em relação ao Noblat. Já o Blog do Mino caiu 
para 0,55%. Esse site ainda disponibiliza o ranking que o blog ocupa 
no país. Nesse quesito, o Blog do Noblat�DSDUHFH�FRPR�����FRORFDGR��
e o Blog do Mino��HP�����OXJDU��R�Nariz Gelado�DSDUHFH�QD��������SR�
VLomR��VHJXLGR�SHOR�VLWH�GR�-RVp�'LUFHX��FRP�D���������SRVLomR�

Um fator muito importante que deve ser destacado é que, tanto 
no Technorati como no Alexa, o site do Zé Dirceu não possui muitos 
registros que permitam comparação. Uma hipótese para isso é que 
atualmente o Blog do Zé Dirceu está hospedado no site pessoal do 
próprio autor e não mais dentro dos blogs do IG, em que se hospedou 
durante parte do período pesquisado. E esses sites de busca priorizam 
a procura por blogs, e não sites da internet, como é o caso deste último.
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Considerações Finais

&RQIRUPH�YHUL¿FDGR�HP�RXWUR�WUDEDOKR��3HQWHDGR��6DQWRV�H�$UDú-
jo, 2007), os blogs se constituem como novos atores políticos e novos 
espaços políticos sustentados pelas NTICs, e são importantes meios de 
ação política na sociedade contemporânea. Os dados obtidos sinalizam 
que os blogueiros são importantes fontes de informação política e que, 
em seus posts, promoveram um debate sobre o movimento Cansei fo-
ra dos meios de comunicação tradicionais. 

O Blog do Noblat procurou manter uma posição neutra, apresen-
tando uma abordagem mais informativa em relação ao movimento, como 
também postando textos de colaboradores favoráveis e desfavoráveis. 
Mino Carta se destacou pela grande ocorrência de posts irônicos e 
com avaliações morais. O jornalista adotou uma postura contrária ao 
PRYLPHQWR��GHVTXDOL¿FDQGR�VHXV�REMHWLYRV�H�VHXV�RUJDQL]DGRUHV��-i�
Zé Dirceu, ao contrário do esperado inicialmente, deu pouca atenção 
ao Cansei, somente postando quatro textos. Os posts se caracteri-
zaram pelo seu aspecto informativo e pelo desenvolvimento de aná -
l i  ses críticas. O blog Nariz Gelado se caracterizou por criticar o movi-
mento, propor outras linhas de ação contra o “caos aéreo” (como, por 
exemplo, um dia sem voar), pela disseminação de boatos e por ava-
liações morais.

A blogosfera também permite a criação de novos espaços de debate  
político. O estudo dos comentários permitiu observar manifestações 
de uma parcela da população�� sobre os temas políticos. No caso do 
Cansei, foi observado que o movimento provocou uma grande polêmica 
entre os comentaristas, despertando paixões e posicionamentos políti-
cos polarizados. As discussões no Blog do Noblat foram marcadas, pre-
do minantemente, por comentários com avaliações morais e emissão 
de opiniões pessoais. Talvez por ter adotado uma postura neutra em 

���(VVD�SDUFHOD�GD�SRSXODomR�p�IRUPDGD�SRU�SHVVRDV�FRP�DFHVVR�j� LQWHUQHW�H�FRP�LQWHUHVVH�HP� Essa parcela da população é formada por pessoas com acesso à internet e com interesse em 
política.
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re  la ção ao movimento, seu fórum de debate foi o mais tenso, com troca 
de ofensas e acusações entre os comentaristas com posições políticas 
contrárias. No blog do Mino, houve maior ocorrências de comentários 
dispersivos e irônicos, com um debate político de pouca qualidade�� e 
diversidade de opiniões. Já o Blog do Zé Dirceu se caracterizou pela 
maior ocorrência de comentários alinhados com a posição política do 
titular, mas predominando avaliações morais e opiniões contrárias ao 
mo  vimento, havendo pouco debate de posições diferentes. Os comen-
tários com a emissão de opiniões e posicionamentos políticos são pre -
dominantes no blog Nariz Gelado. Nesse blog, observou-se um con -
ÀLWR�HQWUH�FUtWLFDV�DR�PRYLPHQWR�H�PHQo}HV�GH�DSRLR��LQFOXVLYH�FRP�D�
participação da blogueira.

De uma maneira geral, foi constatado que, apesar de haver debate 
político dos comentadores, a maioria dos comentários fugiram ao tema 
do post de referência, ou então foram avaliativos morais, não se preo-
FXSDQGR� HP� DSUHVHQWDU� SURSRVWDV� RX� WHFHU� UHÀH[}HV� FRP� DQiOLVHV�
crí  ticas, gerando um debate de conteúdo estéril para a promoção da 
demo cracia. Apesar de serem novos espaços para a promoção da de-
mocracia, os blogs por si só não garantem a formação de um debate 
no qual os participantes procuram apresentar argumentos e fatos que 
com provem suas posições; pelo contrário, os fóruns se transformam 
em espaços de expressão de sentimentos pessoais, muitas vezes des-
contentes com a vida política brasileira.

2V� EORJV� HVWXGDGRV� WDPEpP� VH� D¿UPDP� FRPR� QRYRV� HVSDoRV�
ele trônicos de ação política informacional, uma vez que podem cons-
WLWXLU�JUXSRV�D¿QDGRV�SROLWLFDPHQWH��SURPRYHU�Do}HV�H�PRYLPHQWRV�VR�
ciais, arrecadar fundos, conquistar novos simpatizantes e disseminar 
in formações. No caso do Cansei, o próprio movimento lançou um 
blog para divulgar suas propostas e eventos. Os blogs estudados fun    -
cionaram como “caixa de ressonância”, que, na maioria dos cas os, 

���3RXFD�TXDOLGDGH�QR�VHQWLGR�GD�IDOWD�GH�DSUHVHQWDomR�GH�FRPHQWiULRV�FRP�DQiOLVHV�FUtWLFDV�RX�D� Pouca qualidade no sentido da falta de apresentação de comentários com análises críticas ou a 
apresentação de propostas.
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VHUYLX� SDUD� GHVTXDOL¿FDU� R� PRYLPHQWR� DWUDYpV� GH� FUtWLFDV� H�� SULQFL�
palmente, ironizando suas lideranças e posicionamentos. 

Dessa forma, os blogs se constituem como novos mecanismos 
de representação política, no qual os blogueiros podem atuar na for-
mação da agenda política (com alguma liberdade para selecionar os 
conteúdos, temas e enquadramentos), promover debates através de 
seus fóruns (possibilitando a expressão da pluralidade de visões sobre 
os assuntos abordados) e criando esferas públicas nas quais grupos, 
seg   mentos sociais e indivíduos podem expressar seus interesses. No 
entanto, a representação política é limitada na blogosfera. Os da  dos 
indicam que, na maioria dos casos, os blogueiros com maior nú me ro 
de acessos são os que conseguiram construir sua reputação anteri or-
mente ao início de seu blog (Noblat e Mino Carta). Os blogs de des -
conhecidos (Nariz Gelado) são acessados por uma parcela bem redu-
zida, com pouco alcance e participação nos fóruns de discussões. 

3RGHPRV��SRUWDQWR��D¿UPDU�TXH�R�PRYLPHQWR�Cansei gerou uma 
efêmera repercussão na blogosfera, mas que atraiu um grande nú-
mero de comentaristas aos posts dedicados ao tema. Entretanto, o 
GH�EDWH�¿FRX�PDUFDGR�SHOR�FRQÀLWR�GH�SRVLo}HV�SHVVRDLV�H�DYDOLDo}HV�
PR�UDLV��TXH�UHÀHWLUDP�XPD�GLYLVmR�HQWUH�RV�TXH�DSRLDYDP�R�JRYHUQR�
Lula e os descontentes com ele, que aproveitaram o movimento para 
ex pressar seu descontentamento. Por outro lado, os defensores da 
administração Lula procuraram ridicularizar o Cansei e acusá-lo de 
JROSLVWD��DVVRFLDQGR�PXLWDV�YH]HV�j�³0DUFKD�SHOD�)DPtOLD�H�3URSULH�
GDGH´��PRYLPHQWR�TXH�DQWHFHGHX�R�JROSH�PLOLWDU�GH�������$VVLP��D�EOR�
gosfera repercutiu um debate marcado não pela promoção da cidada-
nia e democracia, mas pela troca de acusações e ofensas morais, ca-
racterísticas que parecem moldar o atual debate político no país.
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Contribuições dos blogs e 
avanços tecnológicos na 
melhoria da educação

Helaine Rosa e Octávio Islas

A ecologia dos meios (media ecology), conhecida também como 
“Escola de Toronto”, “Escola de Nova York” ou “Escola de San Luis”,1 
fun damentalmente parte do pensamento de Marshall McLuhan e foi 
enriquecida em sua breve, mas fecunda, história com as relevantes 
contribuições teóricas de pensadores como Neil Postman, Joshua 
Meyrowitz, Paul Levinson, Harold Innis, Walter Ong, Lewis Mumford, 
Jacques Ellul, Elizabeth L. Eisenstein, Eric Havelock, Edmund Carpen-
ter, Jack Goody, Robert K. Logan, James W. Carey, Jay David Bolter 
e Lance Strate, entre outros.2�8PD�GDV�PHOKRUHV� GH¿QLo}HV� TXH� IRL�
ela borada do conceito “ecologia dos meios” procede de Neil Postman:3

A ecologia dos meios analisa como os meios de comunicação 
afetam a opinião humana, a compreensão, a sensação, e o valor; e 
como nossa interação com os meios facilita ou impede nossas pos-

1 De acordo com Fernando Gutiérrez, destacado pesquisador mexicano, especialista em temas de 
ecologia dos meios, a media ecology é uma metadisciplina que se encarrega do estudo de um con-
junto complexo de relações ou inter-relações entre símbolos, meios e a cultura. A palavra “ecologia” 
implica o estudo dos ambientes e suas inter-relações: conteúdo, estrutura e impacto social. Um am-
biente mediático é aquele que deriva das inter-relações entre o homem e as distintas tecnologias de 
comunicação como: livros, rádio televisão, internet (...). A “ecologia mediática” se refere ao estudo 
das técnicas, modos de informação e códigos de comunicação como parte principal de um ambiente 
inter-relacionado que projeta diferentes efeitos em um contexto determinado.
2 Também no site da Media Ecology Association é possível consultar uma útil relação de textos. Ver: 
http://www.media-ecology.org/media_ecology/readinglist.html: Acesso em: 10/07/2007. 
3 Ver: http://www.media-ecology.org/media_ecology.  Acesso em: 10/07/2007.
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sibilidades de supervivência. A palavra “ecologia” implica o estudo de 
ambientes: sua estrutura, conteúdo e impacto nas pessoas. 

Entre as distintas escolas ou correntes da Ciência da Comunicação 
que têm se preocupado em analisar de forma integral o complexo pro-
cesso da comunicação, a ecologia dos meios particularmente se dis-
tingue por conceder particular ênfase no estudo das tecnologias e nos 
DPELHQWHV�FRPXQLFDWLYRV��SRLV��FRPR�D¿UPRX�0DUVKDOO�0F/XKDQ�HP�
Comprender los medios de comunicación: las extensiones del ser hu-
mano – cuja primeira edição foi publicada em 19644 –, em última ins-
tância, os meios de comunicação admitem ser compreendidos como 
tecnologias. De acordo com Marshall McLuhan, toda tecnologia pode 
ser considerada como lógica extensão dos órgãos, sentidos, faculdades 
ou funções do ser humano: “Qualquer invento ou tecnologia é uma 
ex tensão ou auto-amputação do corpo físico, e, como tal extensão, 
re quer ainda novas relações ou equilíbrios entre os demais órgãos e 
ex tensões do corpo” (McLuhan, 1996:64). 

Marshall McLuhan e, principalmente, Neil Postman empreenderam 
enérgicos questionamentos aos meios de comunicação alterando a 
cul tura e as tradições. Postman, que faleceu em 5 de outubro de 2003, 
hoje é considerado um dos principais críticos dos meios de comuni-
cação. No livro Amusing ourselves to death: public discourse in the 
age of show business (1986), Postman expressou algumas das mais 
enérgicas e racionalizadas críticas que se escreveu sobre a televisão 
em sua história.

De acordo com o célebre marxista francês Louis Althusser, nas 
sociedades capitalistas, as escolas e as tecnologias da informação 
cum prem as funções de aparatos ideológicos do Estado – os quais 
fun  damentalmente operam através da persuasão com menores doses 
de violência. Os aparatos ideológicos do Estado contribuem para ga-
ran tir a reprodução ampliada da ideologia dominante e a reprodução 

4 Comprender a los medios de comunicación: las extensiones del ser humano foi o terceiro livro 
de Marshall McLuhan. Sem ser seu best seller, o citado livro foi traduzido para mais de 20 idiomas.
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GD�TXDOL¿FDomR�GLYHUVL¿FDGD�GD�IRUoD�GH�WUDEDOKR��$�LQVWUXomR�HVFRODU�
nas sociedades capitalistas simplesmente reproduz a desigualdade 

social, perpetuando o sistema de exploração classista. O aparato ideo-

lógico escolar (AIE) – o qual compreende o conjunto de distintas es-

colas – admite ser considerado como um dos aparatos ideológicos he-

ge mônicos das sociedades capitalistas. 

Conforme Marshall McLuhan (1996), os meios de comunicação, 

como as tecnologias em geral, incidem na incessante transformação 

da ecologia cultural das sociedades, resultando em inevitáveis trocas 

de sentido que, inclusive, alteram nossa percepção de tempo. Os efei-

tos da tecnologia, sustentou McLuhan (1996:39), “não se produzem ao 

QtYHO�GDV�RSLQL}HV�RX�GRV�FRQFHLWRV��VHQmR�TXH�PRGL¿FDP�RV�tQ�GLFHV�
sensoriais, ou pautas de percepção, regularmente e sem encon trar re-

VLVWrQFLD´��2V�PHLRV�±�VXVWHQWRX�0F/XKDQ�±�FRQ¿JXUDP�QRVVD�FRQVFL�
ência e experiências. A fenomenologia da mudança tecnológica se en-

contra intimamente associada com os processos de aprendizagem e, 

portanto, de transmissão do legado cultural de todas as sociedades. As 

“remediações” que experimentam os meios inevitavelmente produzem 

PXGDQoDV�VLJQL¿FDWLYDV�QRV�³DPELHQWHV�HGXFDWLYRV´��
No desenvolvimento de todo meio de comunicação, é possível 

per ceber uma progressiva transformação, com o propósito, nem sem-

pre consciente ou deliberado, de fazer o meio mais parecido com o 

ho  mem. Esse processo é designado como “remediação”.

A “remediação” efetivamente não é um processo simples e, por 

isso, nem todas as pessoas conseguem percebê-lo. O conceito “reme-

diação” admite pelo menos duas interpretações na ecologia dos meios. 

No livro The Soft Age, Paul Levinson (1997) empregou o termo “meio 

remedial” para descrever como nossas sociedades utilizam um meio 

para reformar ou melhorar o outro. De acordo com Levinson, em um 

es forço do qual nem sempre somos conscientes, tentamos fazer que 

os meios se pareçam mais com o homem. Em um de seus recentes 
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livros, Cellphone: the story of the world’s most mobile medium and 
how it has transformed everything!��/HYLQVRQ�D¿UPRX�TXH�³RV�PHLRV�GH�
comunicação ainda competem – e de forma mais intensa – pela aten-
ção das pessoas” (Levinson, 2004:12). Em termos darwinianos, sugere 
ele, a seleção do ambiente mediático se dá nas mãos das pessoas, 
as quais contribuem com sua preferência para a evolução de um meio 
determinado. 

&RQVWDQWHPHQWH��HODV�GHFLGHP�HQWUH�LU�DR�FLQHPD�RX�¿FDU�HP�FD�
sa para ver televisão, ler um livro ou ver um vídeo, falar ao celular ou 
enviar um correio eletrônico. Os meios não evoluem por uma seleção 
natural senão por uma escolha humana. O meio que melhor evolui é 
aque le que se ajusta mais às diversas necessidades do homem. O 
pro cesso de remediação dos meios de comunicação sintetiza tal ade-
quação dialética que permite aos meios de comunicação “imitar” as 
faculdades ou órgãos do ser humano. 

Nas primeiras linhas de Comprender a los medios de comunicación: 
las extensiones del ser humano, 0DUVKDOO� 0F/XKDQ� ������� D¿UPRX�
que o conteúdo de todo meio é outro meio. Portanto, a internet é um 
novo meio remediador, pois assimila os meios que o antecederam. Os 
conteúdos da internet são os meios que a antecederam.

Os blogs: ambiente comunicativo e de aprendizagem 
no imaginário da web 2.0

Os blogs estão dando voz e presença pública às 
pessoas comuns que têm coisas para dizer, que não 
necessariamente sabem sobre tecnologia, do desenho, 
ou de programação (…) É uma mudança fundamental 
que está ocorrendo com os blogs (texto), com ÀLFNU 
(fotografía) e com YouTube (vídeo).5

5 “Blogs, el quinto poder”. Entrevista de Amaia Arribas a José Luis Orihuela. Cidade do México, 
Excelsior, Suplemento Dinero, p. 11, 21 de agosto de 2006. 
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2V�ZHEORJV�RX�EORJV�UHSUHVHQWDP�R�FRUDomR�GD�ZHE��7DO�D¿UPD�
omR�DGTXLUH�SDUWLFXODU�VLJQL¿FDGR�VH�UHSDUDPRV�QR�VHJXLQWH�IDWR��7LP�
Berners-Lee,6 o criador da web, desde janeiro de 1992, registrava a 

evolução de seu projeto e pesquisas no site What´s New in ´92, que 

tem sido considerado por alguns especialistas como o primeiro blog, 

entre os quais se destaca Dave Winer. De acordo com Winer [http://

www.scripting.com], citado pelo destacado blogueiro argentino José 

Luis Orihuela (2006:40): “o primeiro weblog foi o primeiro site da web”.

José Luis Orihuela, autor do blog e-cuaderno.com,7 catedrático 

GD�8QL�YHUVLGDGH�GH�1DYDUUD��(VSDQKD��SURS}H�D�VHJXLQWH�GH¿QLomR�GH�
blog:

Um site da web que se compõe de entradas individuais 

chamadas anotações ou histórias dispostas em ordem 

FURQROyJLFD� LQYHUVD�� &DGD� KLVWyULD� SXEOLFDGD� ¿FD�
arquivada com sua própria direção URL e atrelada a 

outras, assim como a data e hora de sua publicação. Em 

inglês o termo “log” designa o registro da atividade de 

um servidor, e em um sentido mais amplo se refere a 

um diário, como “travelog”, para os clássicos diários de 

viagem. Assim, o diário de navegação do internauta pela 

web se consolidou em 1997, e o termo “weblog”, que se 

usa indistintamente em sua forma abreviada por blog. 

(Orihuela, 2006: 34).

O diário pessoal escrito em papel ganha uma nova roupagem de 

diário virtual, porém com as antigas questões. Para Schittine: 

Daí a importância de desenvolver certos pontos: a 

memória (imortalidade e permanência), o segredo (o que 

contar ou não a intimidade a um desconhecido), a tensão 

6 Berners-Lee criou a www quando trabalhava no Laboratório Europeu de Física de Partículas 
(CERN), em Genebra, Suíça, no começo dos anos 1990, e a partir de objetivos muitos modestos: 
integrar e relacionar sua agenda, diretório e alguns arquivos pessoais através de hipertextos. 
7 http://www.ecuaderno.com.
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entre o espaço público e o privado (que vai aumentar 
com a passagem para a internet) e a relação com o 
URPDQFH��¿FomR��H�FRP�R�MRUQDOLVPR��D�REVHUYDomR�GRV�
fatos) (2004:14-15).

Em 1998, o número de blogs chegava apenas a 20 e, em 1999, 
foram incorporadas à internet as primeiras ferramentas gratuitas para 
a edição e publicação de blogs: Pitas, no mês de julho, e Blogger, em 
agosto. Pitas e Blogger contribuíram para incrementar o número de 
blogueiros, ampliando, portanto, as possibilidades expressivas de um 
novo ambiente de comunicações que se desenvolve rapidamente na 
internet: a blogosfera.8 

De 2000 a 2002, o crescimento da blogosfera apenas foi per-
ceptível. Talvez o fato mais relevante ocorreu em novembro de 2002, 
quando se iniciaram as operações da Technorati, uma das principais 
fon tes de informação de pesquisa da blogosfera.

Em 2003, dois fatos favoreceram a expansão da blogosfera: no 
mês de fevereiro, o Google9 comprou o Blogger da Pyra Labs, uma pe-
quena empresa situada em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos; 
em segundo lugar, em meados do mês de março, deu-se início à mais 
recente guerra empreendida pelo governo dos Estados Unidos contra 
o Iraque. 

Na invasão ao Iraque, um fato deu grande visibilidade mediática 
aos blogs: a censura imposta pela CNN ao blog do jornalista Kevin Sites, 
por pressões recebidas da alta direção da CNN. Alguns blogueiros, em 
seguida, manifestaram sua solidariedade para Kevin Sites por meio 
de correios eletrônicos, nos quais objetavam o procedimento da CNN. 
Com isso, a audiência de notícias cresceu notavelmente em 2003 gra-

8 “Blogosfera” se refere a tudo que circula no mundo dos blogs.
9 Google, marca emblemática da economia do conhecimento, hoje é reconhecida como a marca de 
PDLRU�YDORU�QR�PXQGR��GH�DFRUGR�FRP�RV�UHVXOWDGRV�TXH�UHFHQWHPHQWH�DSUHVHQWRX�D�¿UPD�BrandZ no 
estudo 2007 BrandZ The most powerfull brands. De acordo com os resultados do referido estudo, o 
valor de marca do Google aumentou de 66 mil para 434 milhões de dólares.
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ças à oportuna contribuição dos blogs destinados a análises e ao relato 
de tão absurdo episódio bélico. 

Os blogs têm sido objeto de freqüentes remediações em sua bre-
víssima história. A incorporação de outras tecnologias à internet tem 
propiciado o desenvolvimento de fotoblogs e videoblogs, os chamados 
“blogs de nova geração” (2.0) que permitem a incorporação de imagens, 
sons e vídeo.

Em 2005, registrou-se outra importante remediação da internet – 
e, portanto, também dos blogs – com a introdução do podcasting, tec-
nologia que permite gravar áudio no formato MP3 para ser distribuído 
na internet por meio de conexão RSS. O impacto do podcasting logi-
camente se estendeu aos blogs. Quando os conteúdos são publicados 
de um telefone móvel, fala-se de moblogs. 

De acordo com estatísticas do Technorati,10 no começo do mês de 
abril de 2007, o número estimado de blogs no mundo atingia a marca 
de 170 milhões. A cada dia são gerados 120 mil novos blogs: 1.4 por 
se gun do, em média. E, quanto ao número de textos que diariamente 
são pu blicados nos blogs, o Technorati estimou uma média diária de 
1.5 mi lhões por dia: 17 comentários ou posts por segundo. 

No Brasil, de acordo com o Ibope/NetRatings, “em agosto deste 
ano (2007), aproximadamente nove milhões de usuários acessaram e 
leram blogs. O número representa 46% de internautas ativos no mês 
e reforça o crescimento da blogosfera no País”11. Outro levantamento, 
rea lizado pela Intel, mostra que, dos 170 milhões de blogueiros do 
mun do, 5,9 milhões são brasileiros.

Segundo os resultados do estudo 2007 do Technorati, o número 
e por centagem de novos splogs (spam blogs) registrou um sensível 
incremento no Natal de 2006, quando diariamente foram gerados entre 
três mil a sete mil novos splogs. A geração de mensagens publicitárias 
GH�FDUiWHU�LQWUXVLYR�GH¿QLWLYDPHQWH�UHSUHVHQWD�XPD�GHOLFDGD�DPHDoD�

10  http://technorati.com.  http://technorati.com.
11  http://www.comunique-se.com.br.  http://www.comunique-se.com.br.



168

ao desenvolvimento da web 2.0. 
Orihuela, quando analisa os blogs e a blogosfera no meio e na 

FRPXQLGDGH��D¿UPD�TXH�

No novo cenário da comunicação, as funções da blo-
JRVIHUD�VmR�P~OWLSODV��XP�¿OWUR�VRFLDO�GH�RSLQL}HV�H�QR�
tícias, um sistema de alerta prévio para as mídias, um 
sistema de controle e crítica dos meios de comunicação, 
um fator de mobilização social, um novo canal para as 
fontes convertidas em mídias, (...) um enorme arquivo 
que opera como memória da web, o alinhamento pri-
vilegiado e uma alta densidade de links de entrada e 
VDtGD�H��¿QDOPHQWH��D�JUDQGH�FRQYHUVDomR�GH�P~OWLSODV�
comunidades cujo objetivo comum é o conhecimento 
compartilhado (2007:9).

Portanto, os blogs podem ser considerados como um novo modo 
de comunicação em um novo ambiente digital que favorece a reme-
diação na internet contribuindo para o desenvolvimento da web 2.0. 
2�DGYHQWR�GD�ZHE�����GH¿QLWLYDPHQWH�FRQ¿UPD�R� LQH[RUiYHO� WUkQ�VLWR�
GD�FKDPDGD�HFRQRPLD�GR�FRQKHFLPHQWR�TXH�$OYLQ�7RIÀHU��QD�Terceira 
Onda, antecipou: “À medida que avança a terceira onda, os meios de 
FRPXQLFDomR��ORQJH�GH�HVWHQGHU�VXD�LQÀXrQFLD��VmR�REULJDGRV�D�FRP�
partilhá-la. Estão sendo derrotados em muitas frentes para o que eu 
FKDPR�RV�PHLRV�GH�FRPXQLFDomR�GHVPDVVL¿FDGRV´��7RIÀHU������������

A nova educação

A incorporação das novas tecnologias de informação hoje é afor-
tunadamente um dos principais objetivos das políticas e programas 
edu cativos programados e impulsionados pelos governos. A “inclusão 
digital” é considerada determinante no desenvolvimento da economia 
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do conhecimento. O discurso pronunciado pelos governos gira em 
tor  no do fato de que a implantação das novas tecnologias na educa-
ção ajuda a diminuir as falhas educativas, se entendermos que a de-
sigualdade de oportunidades de que padecem as crianças, jovens e 
adolescentes de setores desfavorecidos é um problema que não está 
ra dicado somente na parte econômica, mas que tem suas raízes nas 
áre as cultural, política e, o que aqui nos concerne, pedagógica.

A implementação das novas tecnologias na educação está cri an-
GR�HVSDoR�GH�DSURSULDomR�VLJQL¿FDWLYD�GDV�PHVPDV��$V�HVFRODV�HVWmR�
sendo providas de equipamentos de informática, mas sem uma capa-
citação de docentes ou com capacitação somente para professores 
GH�iUHDV�PXLWR�HVSHFt¿FDV��HP�TXH�D�XWLOL]DomR�GD�LQIRUPiWLFD�Vy�HUD�
dada como uma disciplina.

Com a incursão das tecnologias no âmbito docente, o centro do 
saber, pelo menos o que se considera legítimo, deixa de ser os centros 
educativos, que têm sido questionados, e passa a apontar como saí da 
SRVVtYHO�D�PRGL¿FDomR�GDV�HVWUDWpJLDV�GH�HQVLQR�FRP�DV�QRYDV�SUR�
postas didáticas.

Existem três posturas a respeito da incorporação das tecnologias 
da informação e comunicação na prática docente. A primeira é de re-
sis tência, associada ao medo, ao desconhecido, ao receio de fazer 
um mau papel frente aos alunos – os verdadeiros especialistas em 
tec no logias. A segunda é a postura de conformismo, segundo a qual 
os pro fessores aceitam se atualizar sob a alegação de que não lhes 
res ta outra alternativa. E a terceira é a mais otimista, que mostra que 
a edu cação necessita de uma revolução com o uso adequado das tec-
nologias de forma dialógica e contínua.

$�RULJHP�GH�QmR�DFHLWDU�DV�WHFQRORJLDV�HVWi�UDGLFDGD�QD�GL¿FXOGDGH�
de pensar sobre as culturas juvenis (Reguillo, 2000), o que impede 
de ver que os jovens estão experimentando e, por certo, vivenciando. 
Assim, a diferença geral, que de certa maneira se assenta ao vínculo 
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pedagógico, se converte em um obstáculo, uma lacuna muito difícil de 
ser superada.

Frente a esse cenário, as perguntas que nos podemos fazer ver-
sam sobre o que ocorre nas nossas instituições ante a erupção dos 
novos espaços gerados pelas ferramentas de informática, como são 
XWLOL]DGDV��FRPR�OKHV�GmR�VLJQL¿FDGR�H�VHQWLGR��H�RV�LPDJLQiULRV�TXH�VH�
articulam e as práticas que se geram em torno delas.

Então, por que continuar pensando em um espaço áulico como 
um conceito que tem limites espaciais? Por que somente se concebe a 
tecnologia como algo diretamente relacionado com os grandes centros 
de desenvolvimento tecnológico e econômico? Podemos dispor da tec-
nologia de ponta, mas devemos ser capazes de criar e inovar um pen-
samento e conhecimento através das tecnologias.

2V�EORJV�GH¿QLWLYDPHQWH�VXSHUDP�DV�SODWDIRUPDV�HGXFDWLYDV�DGR�
ta  das por algumas instituições – como Learning Space ou %ODFNERDUG, 
por exemplo – que foram uma resposta lógica dos ambientes educati-
vos que migraram junto com o desenvolvimento da web 1.0.

$OJXPDV�LQVWLWXLo}HV�XQLYHUVLWiULDV�GLVS}HP�GH�VR¿VWLFDGRV�campi 
virtuais que servem para tarefas administrativas e docentes, assim 
como para a comunicação interna com os alunos. Apesar de haverem 
de senvolvido essas ferramentas, reproduzem o ensino universitário 
tra dicional, já que mudam muitos elementos (exames, provas) da do-
cência tradicional combinada com atrativas utilidades. Dessa manei-
ra, os campi virtuais não aproveitam as potencialidades da internet e 
das tecnologias,12 como a interatividade e o movimento, por exemplo, 
fatores distintos da denominada sociedade da ubiqüidade, cujo lema é 
comunicação para todos, em qualquer lugar, a toda hora.

E, quanto aos blogs, embora existam pretensões individuais de 
se tirar partido, não são uma ferramenta freqüente nas universidades, 
mas sim entre os universitários. Os blogs são muito populares e estão 

12 Renomadas universidades, como a de Stanford (EUA), têm recorrido ao desenvolvimento vincula- Renomadas universidades, como a de Stanford (EUA), têm recorrido ao desenvolvimento vincula-
do ao espaço e ao imaginário dos jovens. Os videogames e as ferramentas musicais como o iTunes 
fazem parte da tecnologia docente.
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sendo adotados massivamente pelos jovens graças a sua gratuidade e 
sua alta capacidade de difusão da informação, além de os internautas 
quererem ser protagonistas com sua participação, colaboração e in-
teratividade em benefício próprio. Talvez seu aspecto mais conhecido 
seja seu impacto nos meios de comunicação tradicionais. 

Além dos blogs, surgiram há dois anos, na Califórnia, os micro-
blogs, criados por um grupo de amigos com o objetivo de compartilhar 
suas rotinas – um deles, Evan Williams, que foi o criador do Blogger. A 
prin cipal ferramenta do gênero é o Twitter,13 no qual cada usuário tem 
uma rede de amigos, que recebem automaticamente as postagens de 
seus contatos em mensagens curtas de até 140 caracteres, poden do ser 
enviadas e lidas pela web, por programas de mensagens instantâneas 
(MSN Messenger) ou por telefone celular. Além de os jo vens usarem 
como mais um agregador de rede social, as empresas já começam 
a fazer parte da conversa global dos microblogs, utilizando o Twitter 
como instrumento de comunicação com seus clientes (Fusco, 2008). 
Esse instrumento é ainda um aliado para enviar mensagens de com-
promissos e apontamentos, como marcação de provas e avaliações.

O antecedente mais objetivo no âmbito universitário é o Universia’s 
blog,14 em que os estudantes mostram sua capacidade para assimilar 
essa nova ferramenta. Portanto, se nos perguntarmos a idoneidade de 
um blog no âmbito da docência e da atividade universitária, teríamos 
que assumir que ele permite o desenvolvimento das capacidades co-
mu nicativas e assimilação das diversas fontes de informação que exis-
tem na internet.

Um dos exemplos brasileiros é relatado por Cipriani (2006). Um 
professor da Universidade de Uberaba (MG) pediu para os alunos 
criarem seus próprios blogs para contar as experiências vividas em sala 
de aula com o objetivo de utilizar o blog como elemento do processo de 
avaliação e introduzir o uso de ferramentas de comunicação atuais no 
cotidiano dos futuros jornalistas e publicitários. 
13  http://twitter.com.  http://twitter.com.
14  http://blogs.universia.net.  http://blogs.universia.net.
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O uso do blog acadêmico contribuiu para que os alunos 
se tornassem mais conscientes da progressão de seus 
conhecimentos em relação às discussões da disciplina. 
Os processos de comunicação e conversação existentes 
em um blog foram os principais responsáveis pelo su-
cesso da experiência (Cipriani, 2006:67).

Uma das grandes vantagens do uso de blogs na área docente é 
que a maioria dos alunos os adota com facilidade, já que vêem neles 
não só uma ferramenta de trabalho interativa, mas também a opor-
tunidade de criar uma comunidade de interesses, mais do que as pró-
prias equipes de trabalho. 

A passividade, da qual tanto se queixam os professores, está por 
trás do que se percebe uma aprendizagem mais ativa. Com as tec no-
logias, faz-se uma busca de informação na rede, a mesma que se de-
bate, se critica ou se compartilha. Assim, os alunos aprendem a buscar 
e contrastar a informação para debater nas aulas temas da atualidade.

Se algo diferencia os blogs das plataformas virtuais das univer-
sidades é precisamente a não privacidade. Os conteúdos abertos dos 
EORJV�SHUPLWHP�DXPHQWDU�HVVD�FRPXQLGDGH�GH�³DPLJRV´��H�QmR�¿FDU�
ilha  do unicamente com os companheiros de classe. Estar abertos às 
opi ni ões de visitantes enriquece a visão de equipe. A estratégia de 
con  teúdos abertos foi impulsionada pelo MIT, antecipando o êxito dos 
blogs.

Assim, os estudantes se conscientizam da importância de apren-
der a desenvolver a capacidade de inovação do próprio sistema (o que 
comumente chamamos de “open source” ou código aberto). Precisa-
mente, o grande número de ferramentas e desenvolvimento dos blogs, 
frente aos conteúdos fechados das plataformas virtuais, são a chave 
de seu atrativo, já que os alunos vêem a importância de introduzir 
ino  va ções e gerar conteúdos novos, estimulando sua participação e 
cri a tividade. Por isso, deve-se fomentar o uso e desenvolvimento de 
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software livre, uma vez que está servindo de suporte para experiên cias 
inovadoras que seriam economicamente inviáveis com ferramentas 
comer ciais, facilitando ainda o acesso às TICs (Tecnologias da Infor-
mação e Comunicação).

Apesar das benesses dos blogs, não se trata de substituir os 
blogs pelas plataformas virtuais. O campo virtual admite um âmbito 
res trito da comunicação entre alunos e docentes. Os blogs podem ser 
utilizados também para esse tipo de uso (já que também se pode co-
lo car senha de acesso), mas estaria em desvantagem, já que não foi 
FRQ�FHELGR�SDUD�HVVH�¿P��3RU�LVVR��p�FRQYHQLHQWH�SHQVDU�HP�XPD�IHU�
ramenta complementar e compatível com os campos virtuais.

A incorporação das novas tecnologias na educação é já uma rea-
lidade que nos facilita o aprendizado e a comunicação porque é um 
objetivo irrenunciável. Por isso, se faz necessário que as tecnologias 
VHMDP� SDUWH� GRV� FXUUtFXORV� FRP� FRPSHWrQFLDV� EHP� GH¿QLGDV��$� IRU�
mação dos professores é fundamental em matéria tecnológica, já que 
eles têm que se atualizar no uso das ferramentas que seus alunos 
dominam quase à perfeição. A alfabetização digital ainda está como 
uma disciplina pendente entre os professores, que devem reorientar 
suas práticas a projetos em que a aprendizagem instrumental seja um 
PHLR�H�QmR�XP�¿P��HP�TXH�VH�FULHP�PRWLYDo}HV�H�D�Pi[LPD�VHMD�³TXH�
rer fazer para querer aprender, querer atuar para querer produzir”.

Evidentemente, a questão da infra-estrutura, com internet de ban-
da larga em todos os centros educativos, é requisito fundamental. Além 
do mais, seria interessante difundir o uso de esquemas abertos de 
pro  priedade intelectual que fomentem o trabalho colaborativo e a parti-
cipação, um dos eixos fundamentais no uso dos blogs em aula.

Assim, não devemos confundir a conectividade e infra-estrutura 
com os conteúdos. Deve-se estimular os alunos para a construção de 
seus próprios conteúdos, com práticas abertas em que se estimule o 
HQIUHQWDPHQWR�j� WHFQRORJLD��GHVGH�D� LQWXLomR�H�D� UHÀH[mR��(VVH�p�R 
ver  dadeiro objetivo dos blogs pedagógicos.



174

Perspectiva possível: a aprendizagem móvel 

As primeiras gerações de “nativos digitais” estão chegando às 
uni  ver sidades. Elas tinham 5 ou 6 anos de idade em 1994, quando 
Tim Berners-Lee introduzia a web, inovação que culminaria com o de-
sen volvimento da internet. Hoje, elas têm 18 ou 19 anos. No seu tem-
po livre, eles já relegaram a televisão a um papel secundário. Elas 
dedicarão mais horas para jogar com avançados consoles – como 
Nintendo ou Xbox – e a navegar na internet. Para os “nativos digita-
is”, a educação se encontra intimamente associada ao emprego de 
avan çadas tecnologias de informação e comunicação, e a internet re-
presenta para eles um natural ambiente de aprendizagem.

O uso de avançadas tecnologias na educação por certo não é 
recente. Entretanto, como conseqüência desse desenvolvimento que 
têm apresentado as comunicações digitais, escolas e universidades 
efetivamente dedicadas à educação estão vendo a necessidade de 
destinar consideráveis recursos para transformar os velhos espaços 
áulicos. Nas salas de aulas, vão-se incorporar avançadas tecnologias 
de informação e comunicações para adaptá-las aos ambientes e cená-
rios de aprendizagem que demandam o imaginário da Educação 1.0. 
,VVR��HQWUHWDQWR��QmR�p�VX¿FLHQWH�

A sociedade da informação e do conhecimento é também a so-
cie dade da ubiqüidade. No imaginário da sociedade da ubiqüidade, 
aprenderemos a nos desenvolver indistintamente no mundo real e no 
mundo virtual. As exigências educativas que supõe o imaginário da so-
ciedade da ubiqüidade evidentemente se tornarão muito mais complexas. 
Além do mais, devemos ter muito presente o desenvolvimento atual de 
uma promissora web: a web 2.0. A aprendizagem móvel representa o 
principal objetivo educativo que nos leva ao desenvolvimento da web 
2.0 e, logo, da web 3.0.15

15 A web 1.0 é a internet original, que se relaciona com seus usuários um por um, brindando-os com  A web 1.0 é a internet original, que se relaciona com seus usuários um por um, brindando-os com 
acesso a material de leitura e conteúdos estatísticos. É a internet com que todos estamos acostu-
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A web 3.0, batizada de semântica, permitirá colocar dados na 
web que não apenas se tornem acessíveis às pessoas, mas também 
permitam a análise por máquinas de conteúdos RDF, sigla em inglês 
de “Estrutura de Descrição de Recursos”. Entre os benefícios que po-
derão surgir disso, estão a integração de dados “escondidos” e sua 
reu tilização, e imitar a associação de idéias realizadas pelas pessoas 
por meio de combinação de informações com dados interoperacionais, 
com relações explícitas, utilizando a linguagem ontológica da web 
[OWL, na sigla em inglês]. 

Em entrevista concedida à Spotlight e divulgada na revista HSM 
Management (n.64, p.122-128, setembro-outubro 2007), Timothy 
%HUQHUV�/HH��FULDGRU�GD�ZRUOG�ZLGH�ZHE�� IDOD�VREUH�D�ZHE�����H�D¿U�
ma que “quando olhamos agora para a web semântica, o lado do có-
digo aberto é extremamente importante para a criação, para o setor 
aca  dêmico, para a ciência da computação e para os sites”. Além da 
convergência de mídias, 

mudar a ordem de processamento de dados é o futuro 
da internet (...), é preciso passar da era em que dados 
±� LQFOXLQGR� RV� VRIWZDUHV� ±� ¿FDP� DUPD]HQDGRV� QR�
microcomputador de cada um para o estágio em que são 
processados a partir de uma máquina centralizada (um 
servidor).16

Se os dados estiverem centralizados, com acesso de qualquer 
lugar, não precisamos de computador em casa. O Google trabalha 

mados. A web 2.0, também chamada de web wiki, é a internet social, que habilitou e fomentou a 
comunicação e a interação e deu lugar a comunidades de interesses e redes de relacionamento, ao 
intercâmbio de informações e ao trabalho colaborativo em tempo real, como o 2UNXW, o Second Life 
e os blogs. A web 3.0, ou web semântica, é uma internet mundial multimídia muito diferente da atual, 
caracterizada pela intervenção de máquinas inteligentes que serão capazes, segundo se prevê, de 
LQGH[DU�D�YR]�KXPDQD�H� LGHQWL¿FDU�GLIHUHQWHV�HOHPHQWRV�HP� WH[WRV�� IRWRJUD¿DV��JUi¿FRV�H�YtGHRV��
em que os computadores em que se apóia a web sejam capazes de avaliar textos e extrair deles as 
idéias-chave (HSM Management, n. 64, Ano 11, v. 5, setembro-outubro 2007).
16 Nelson Mattos, vice-presidente do  Nelson Mattos, vice-presidente do Google, em entrevista ao jornal Zero Hora (http://www.zerohora.
com/blogdavanessa. Acesso em: 30/09/2007.
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nessa direção, que chama de cloud computing,17 o conceito de infor-
mação em todos os lugares, passando a ter serviços on-line, que 
podem ser acessados a partir de quaisquer microcomputadores ou 
dis positivos conectados à internet, como celulares.

No portal Campus Technology,18 Howard Rheingold e Jerry Kane, 
professor do Boston College e especialista em temas de tecnologia 
educativa, apresentaram um “webinar” sobre estratégias para o em-
prego de wikis e outras tecnologias associadas com o desenvolvimento 
da web 2.0, destinadas a estimular a discussão nos pro cessos de 
aprendizagem, assegurando uma efetiva gestão.

O repertório de temas abordados, na realidade, é parte da agen da 
de exigências educativas que hoje fazem parte do difícil trânsito dos 
modelos educativos próprios da Educação 1.0 para a Educação 2.0, 
tais como: criar comunidades em linha para transcender a experiência 
educativa para além do espaço áulico tradicional; transformar o pro-
cesso de aprendizagem em efetiva gestão do conhecimento; esti mular 
o desenvolvimento de projetos wikis e blogs entre estudantes; criar 
estratégias para o efetivo emprego de iPods e celulares como o iPhone 
com programas de educação móvel.19

O aprendizado móvel representa uma profunda remediação edu-
FDWLYD�TXH�GH¿QLWLYDPHQWH�YDL�DOpP�GD�Mi�H[LVWHQWH�ZHE������2�DSUHQ�
dizado móvel, integrado e elaborado com a participação de todos, pode 
ser considerado uma das principais “idéias força” do futuro.

17 Algo como “nuvem computacional”. Algo como “nuvem computacional”.
18 No portal  No portal Campus Technology [http://www.campustechnology.com] é publicado, mensalmente, 
uma revista eletrônica sobre temas de inovação e tecnologias educativas, além de distribuírem in-
formações periódicas sobre estes temas através de grupos de notícias e correio eletrônico. Campus 
Technology também organiza conferências e congressos com especialistas das principais universi-
dades dos Estados Unidos.
19 Em setembro de 2007 o Tecnológico de Monterrey (México) apresentou seus primeiros progra- Em setembro de 2007 o Tecnológico de Monterrey (México) apresentou seus primeiros progra-
mas de mestrado na modalidade de aprendizagem móvel. E, em janeiro de 2008 o Tecnológico de 
Monterrey também terá a modalidade de aprendizagem móvel para o mestrado em administração de 
empresas, programas empresariais de educação contínua e algumas classes de licenciatura.
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Pedagogia dos blogs:
posts sobre o uso da ferramenta no ensino do 
jornalismo

Rogério Christofoletti

Houve um tempo em que o professor reinava na sala de aula. Su-
as palavras vinham preenchidas de verdade e conhecimento. Sua pos-
tura inspirava autoridade e não havia sombra de dúvida sobre o seu 
SD��SHO�QD�HVFROD��2�SURIHVVRU�HUD�D�SHUVRQL¿FDomR�GD�HUXGLomR��GR�ULJRU��
GD�GLVFLSOLQD��6HX�SURWDJRQLVPR�QD�HGXFDomR�HUD�LQFRQWHVWiYHO��0DV�R�
LP�SpULR�H[FOXVLYR�GRV�PHVWUHV�Mi�QmR�p�PDLV�R�PHVPR��(VVH�SHGHVWDO�
QmR�Vy�HQIUDTXHFHX�VXDV�EDVHV��FRPR�WDPEpP�YHP�VHQGR�FDGD�YH]�
PDLV�QH�FHVViULR�UHYLVDU��RX�UHLQYHQWDU��R�OXJDU�GR�SURIHVVRU�QD�HVFROD��
$OLiV��p�SUH�FLVR�UHYHU�R�TXH�VH�HQWHQGH�SRU�H�R�TXH�VH�HVSHUD�KRMH�GD�
HGX���FDomR�

8PD�UHVSRVWD�LPHGLDWD�D�PXGDQoDV�WmR�SURIXQGDV�HVWi�QDV�FRQ�
se   qüências que a tecnologia vem provocando nas sociedades con tem  -
SRUkQHDV��2�GHVHQYROYLPHQWR� UiSLGR�H� UREXVWR�GRV�PHLRV�GH�FRPX�
QLFDomR��VXD�PDFLoD�SHQHWUDomR�H�FDSLODULGDGH��H�D�DVVXQomR�GH�XP�
OX�����JDU�TXDVH�RQLSUHVHQWH�QD�YLGD�VRFLDO�SHUPLWLUDP�TXH�D�PtGLD��VHXV�
SUR��FHV��VRV��SUiWLFDV�H�SURGXWRV�� LQÀXHQFLDVVH�QmR�DSHQDV�D�PDQHLUD�
FRPR�QRV�FRPXQLFDPRV��PDV�WDPEpP�FRPR�QRV�VRFLDOL]DPRV��$VVLP��
D�WHF��QR��ORJLD�PXGRX�QRVVDV�UHODo}HV�DIHWLYDV�H�SUR¿VVLRQDLV��*HUDo}HV�
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passadas “aprenderam” a beijar com astros e estrelas do cinema; as 
PDLV�DWXDLV�ID]HP�VH[R�H�DPLJRV�SHOD�LQWHUQHW��7UDEDOKDGRUHV�GR�VpFXOR�
SDV�VDGR�DPSOLDUDP�HP�PXLWR�VXDV�FDSDFLGDGHV�SURGXWLYDV��RSHUiULRV�
DWXDLV�FXPSUHP�VXDV�MRUQDGDV�ORQJH�GH�VXDV�HPSUHVDV��DPSOLDQGR�DV�
KR��UDV�GH�GHGLFDomR�D� WDLV�DWLYLGDGHV�H��FRP� LVVR��DV�RFRUUrQFLDV�GH�
GRHQoDV�RFXSDFLRQDLV�

$�WHFQRORJLD�DOWHURX�WDPEpP�QRVVDV�UHODo}HV�FRP�R�GLYLQR��,JUHMDV�
HYDQJHOL]DP�SHOD�79��SDVWRUHV�SUHJDP�SHOD�LQWHUQHW�1 textos sagrados 
SRGHP�VHU�RXYLGRV�HP�&'V�H�iXGLR�OLYURV��FRP�WULOKD�VRQRUD�H�HIHLWRV�
HGL¿FDQWHV��3XEOLFDo}HV�GLULJLGDV�DRV�¿pLV�FLUFXODP�FRP�IDFLOLGDGH�HP�
PHU�FDGRV�HGLWRULDLV�FDGD�YH]�PDLV�UHQWiYHLV�H�LQÀXHQWHV��&UHQWHV�SUR�
GX]HP� YtGHRV� H� RV� FRPSDUWLOKDP� HP� SRUWDLV�2 experimentando uma 
nova comunhão.

&RQWRUQDQGR�HVWUDWHJLFDPHQWH�R�GHEDWH�UHGXWRU�GD�WHFQR¿OLD�ver-
sus� WHFQRIRELD�� HQFDUHPRV� D� WHFQRORJLD� FRPR� XP� DGYHQWR� KLVWyULFR�
LUUH����YHU��VtYHO�� GH� SURSRUo}HV� WRWDOL]DQWHV� H� GH� ULWPR� FUHVFHQWHPHQWH��
DFH��OHUDGR�QDV�~OWLPDV�GpFDGDV��0DLV��GH�DOWD�LQÀXrQFLD�QD�YLGD�VRFLDO�
FRQ��WHPSRUkQHD�� (�� VH� DV� UHSHUFXVV}HV� VH� GmR� QD� HVIHUD� S~EOLFD��
QmR�¿FDP�GH� IRUD�DV�FRQVHT�rQFLDV� LQWHUQDV��SULYDGDV��$� WHFQRORJLD�
PR�����GL¿FD� VHQVLYHOPHQWH� QRVVDV� UHODo}HV� FRP� R� FRQKHFLPHQWR�� SRU�
H[HPSOR��&RPR�D�HVFROD��KLVWRULFDPHQWH��FRQVWUXLX�VH�FRPR�XP�DP�
ELHQWH�DJOXWLQDGRU�GRV�VDEHUHV��VHXV�SLODUHV�VmR�DEDODGRV��LQLFLDOPHQWH��
FRP�D�GLIXVmR�GRV�PHLRV�HOHWU{QLFRV�GH�FRPXQLFDomR��79�H�UiGLR�����H��
GHSRLV�� FRP� D� GLVVHPLQDomR� GDV� UHGHV� WHOHPiWLFDV� �FRP� rQIDVH� QD�
LQWHUQHW��

,VWR�p��DQWHV�D�IRQWH�GR�FRQKHFLPHQWR�HUD�R�SURIHVVRU��(P�SRXFRV�
DQRV��D�H[FOXVLYLGDGH�VH�HVYDLX�H�RXWURV�FHQWURV�LUUDGLDGRUHV�HQWUDUDP�
HP�FHQD��GLVSXWDQGR�QmR�DSHQDV�D�DWHQomR�GRV�DOXQRV��VHXV�SDLV��VXDV�
ID����PtOLDV������PDV�WDPEpP�D�DXWRULGDGH�SDUD�GHVWDFDU�R�TXH�p�UHOHYDQWH�
RX�QmR�QR�PRPHQWR��)RUPDomR�H�LQIRUPDomR�VH�DSUR[LPDUDP��WRUQDQGR�

1��KWWS���ZZZ�DUFDXQLYHUVDO�FRP�
2��KWWS���ZZZ�JRGWXEH�FRP�
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porosas as fronteiras que as dividem. As paredes que cercavam o 
PXQ����GR�GD�HVFROD�UXtUDP��H�DV�WURFDV�FRP�R�H[WHULRU�DFRQWHFHP�FRP�
PDLV�IDFLOLGDGH�H�LQWHQVLGDGH��$�79��R�YLGHRFDVVHWH�H�GHSRLV�R�DSDUHOKR�
UH���SURGXWRU� GH�'9'� JDQKDUDP� HVSDoR� QDV� VDODV� GH� DXOD�� R� SURMHWRU�
GH�VOLGHV�H�R�GDWDVKRZ�VREUHSXVHUDP�VH�DR�TXDGUR�QHJUR��$QWHQDV�
SD��UD���EyOLFDV� IRUDP� ³SODQWDGDV´� QRV�SiWLRV�GH�HVFRODV�DQWHV� LVRODGDV��
FRP���SXWDGRUHV�GLVVHPLQDUDP�VH�QmR�Vy�FRPR�PiTXLQDV�GH�HVFUHYHU�
PDLV� PRGHUQDV�� PDV� FRPR� IHUUDPHQWDV� GH� HQVLQR� H� DSUHQGL]DJHP�
FRP�UHFXUVRV�DWp�HQWmR�LQpGLWRV��$�LQWHUQHW�±�SRU�YLD�WHOHI{QLFD��D�FDER��
D�Ui���GLR�RX�SRU�VDWpOLWH��HP�DFHVVR�GLVFDGR�RX�EDQGD�ODUJD�±�FRQHFWRX�D�
VDOD�GH�DXOD�H�RV�ODERUDWyULRV�GH�LQIRUPiWLFD�HP�WHPSR�UHDO�DR�PXQGR�
TXH�� GHVGH� VHPSUH�� FLUFXQGRX� D� HVFROD�� 2� VLOrQFLR� H� R� LVRODPHQWR�
DQWH����ULRUHV� GHUDP� OXJDU� D� XPD� SROLIRQLD� FDFRI{QLFD�� SDUHQWH� SUy[LPD�
do caos.

Post 1: cinco observações, seis conseqüências  

(VWH�p�XP�HQVDLR3�VREUH�SDQRUDPDV�HP�PRYLPHQWR��FHQiULRV�HP�
FRQWtQXD�FRQVWUXomR��$V�REVHUYDo}HV�ODQoDGDV�D�VHJXLU�FRUUHP�XP�ULV�
FR�GHOLEHUDGR�GH�DSRLDU�KLSyWHVHV�HP�EDVHV�PRYHGLoDV��R�TXH�SRGH�
LQFRUUHU�QmR�DSHQDV�QD�LQVWDELOLGDGH�GDV�LGpLDV�FRPR�QD�VXD�QDWXUH]D�
provisória. 

2�TXH�SDUHFH�FHUWR�p�TXH�PXGDQoDV�WmR�SURIXQGDV�HP�SHUtRGR�WmR�
FXUWR�DLQGD�ID]HP�URGRSLDU�FDEHoDV�HP�WRGD�D�SDUWH��7RUQD�VH��HQ�WmR��
XUJHQWH�H�LQFRQWRUQiYHO�UHSHQVDU�R�TXH�p�HGXFDomR�KRMH��GH�TXH�IRU�PD�
GHYH�VHU�D�HVFROD��FRPR�VH�HQVLQD�H�FRPR�VH�DSUHQGH��H�TXH�SD��SHO�
ocupa o professor nesse processo.4�e�HYLGHQWH�TXH�HVWH�HQVDLR��OL�PL��
WDGR�SRU�QDWXUH]D��QmR�UHVSRQGHUi�D�LQGDJDo}HV�WmR�GHFLVLYDV�H�FRP�

3�&RPHQWDQGR�D�IRUWH�LQÀXrQFLD�GH�-HDQ�%DXGULOODUG�QRV�(VWDGRV�8QLGRV��PHVPR�DSyV�VXD�PRUWH��
-XUHPLU�0DFKDGR�GD�6LOYD��������ID]�XPD�FRQWXQGHQWH�GHIHVD�GR�HQVDLR�FRPR�UHFXUVR�FRQVLVWHQWH�
das Ciências Humanas e Sociais.
4�3DUD�XPD�GLVFXVVmR�HTXLOLEUDGD�H�VX¿FLHQWHPHQWH�FODUD�VREUH�HVVHV�WHPDV��YHU�.HQVN\���������
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SOH[DV��(QWUHWDQWR��TXHUR�ID]HU�DSRQWDPHQWRV�TXH�WDQJHQFLHP�HVVHV�
WHPDV��DWHQGR�PH�DR�HQVLQR�GH�MRUQDOLVPR��KRMH�FLUFXQVFULWR�QR�%UDVLO�
jV�HVFRODV�GH�QtYHO�VXSHULRU��9RX�FRQFHQWUDU�D�GLVFXVVmR�HP�WRUQR�GR�
XVR�GRV�EORJV�FRPR� IHUUDPHQWD�SHGDJyJLFD�H� UHFXUVR�GLGiWLFR��FRP�
R�REMHWLYR�GH�GHVWDFDU�VXDV�IXQFLRQDOLGDGHV�H�SRWHQFLDOLGDGHV��GDQGR�
tam bém maior relevo aos elementos que podem auxiliar professores 
H�IRU�PDGRUHV�GHVVHV�SUR¿VVLRQDLV��0DUWHODP�DTXL�DV�SHUJXQWDV��FRPR�
os blogs são usados nos cursos de jornalismo? O que têm aos pro-
fessores da área? &RPR�VH�SRGH�ODQoDU�PmR�GRV�EORJV�GH�IRUPD�H¿�
FD]�SHGDJRJLFDPHQWH"�3RGH�VH��D¿QDO��SHQVDU�XPD�SHGDJRJLD�GR�XVR�
dos blogs?

$QWHV��SRUpP��GH�SHUVHJXLU�HVVDV�TXHVW}HV��GHVWDFR�FLQFR�FDUDF�
WHUtVWLFDV�TXH�DMXGDP�D�FRQIRUPDU��H�D�SUREOHPDWL]DU��D�HGXFDomR�QRV�
WHPSRV�DWXDLV�H�QRV�DQRV�SUy[LPRV��(ODV�DMXGDP�D�FRPSRU�R�SDQR�GH�
IXQGR�GDV�GLVFXVV}HV�TXH�DTXL�DSUHVHQWR�

x� 2� DPELHQWH� GD� HGXFDomR�PXGRX�� 'LIHUHQWH� GH� Ki� TXDWUR� GpFD�
GDV�� SRU� H[HPSOR�� KRMH�� D� HGXFDomR� QmR� VH� UHVWULQJH� DSHQDV�
DRV� GRPtQLRV� GD� HVFROD��$� LQVWUXomR� IRUPDO� p� RIHUHFLGD� HP�PR�
GD�OLGDGHV�QmR�SUHVHQFLDLV��j�GLVWkQFLD��DSRLDGD�SRU� UHFXUVRV�PL�
GL�i�WLFRV�FDGD�YH]�PDLV�VR¿VWLFDGRV�H�H¿FLHQWHV��1mR�p�PDLV�QH�
FHVViULR��SRU�H[HPSOR��IUHT�HQWDU�XPD�HVFROD�GH�LQIRUPiWLFD�SDUD�
DSUHQGHU�D�XVDU�XP�VRIWZDUH�GH�HGLomR�GH�LPDJHQV�RX�iXGLR��(P�
GLYHUVRV�VLWHV�GD� LQWHUQHW��p�SRVVtYHO�QmR�DSHQDV�HQFRQWUDU� WXWR�
ULDLV�� FDUWLOKDV�� YtGHR�DXODV��PDV� WDPEpP�YHUV}HV�DOWHUQDWLYDV� �H�
JUD�WXLWDV�� GHVVHV� VRIWZDUHV�� (YLGHQWHPHQWH�� QHP� WRGDV� DV� GH�
PDQ�GDV�QD�iUHD�GD�HGXFDomR�VmR�VDWLVIHLWDV�WmR�IDFLOPHQWH��PDV�
o acesso ao conhecimento foi largamente ampliado pela tecno-
ORJLD��RIHUHFHQGR�SRVVLELOLGDGHV�GLVWLQWDV�GDV�URWLQHLUDV�DXODV�SUH�
VHQFLDLV��,VWR�p��D�HVFROD�DLQGD�p�XP�OXJDU�GH�SURGXomR��GLIXVmR�H�
FRPXQKmR�GH�VDEHUHV��PDV�QmR�p�R�~QLFR��3RGH�VH�DSUHQGHU�PXLWR�
fora da escola;
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x� 3RU�FRQWD�GR�DXPHQWR�QD�RIHUWD�GH�RSRUWXQLGDGHV�GH�HGXFDomR�
LQVWUXomR�� R� SURIHVVRU� SHUGHX� SDUWH� GH� VHX� SUHVWtJLR� FRPR� DWRU�
SULQFLSDO� GHVVD�KLVWyULD��1mR�JR]D�PDLV� GH� H[FOXVLYLGDGH�� HQIUD�
TXHFLPHQWR�TXH� OKH�FXVWD�QD�DXWRULGDGH��DQWHV�Vy�FRPSDUiYHO�D�
GRV�SDLV�RX�UHVSRQViYHLV��$VVLP�FRPR�D�HVFROD��R�SURIHVVRU�SHU�
deu ter reno para outros centros irradiadores de conhecimento e 
LQIRUPDomR�

x� 2V�DOXQRV�Mi�QmR�VmR�PDLV�RV�PHVPRV�WDPEpP��3RUTXH�VXDV�IRQ�
WHV�GH�DOLPHQWDomR�LQIRUPDFLRQDO�VmR�PXLWDV��VHXV�LQWHUHVVHV�VmR�
GLIXVRV�H�IUDJPHQWDGRV��$OpP�GLVVR��SUHYDOHFHP�HQWUH�HOHV�PR�WL�
YDo}HV�PDLV�LPHGLDWLVWDV�H�SUDJPiWLFDV��$VVLP��RV�DOXQRV�SDUHFHP�
WHU�XPD�UHODomR�PDLV�XWLOLWiULD�FRP�R�FRQKHFLPHQWR��DWLWXGH�EHP�
GLYHUVD�GR�DQWLJR�GHVHMR�GH�GLVSRU�GH�XPD�FXOWXUD�DPSOD��HUXGLWD�
e humanística;

x� 6H�HVFROD��SURIHVVRU�H�DOXQR�PXGDUDP��D�UHODomR�HQWUH�HVVHV�DWR�
UHV�QHVVH�FHQiULR�WDPEpP�VH�PRGL¿FRX��$QWHV��HUD�OtTXLGR�H�FHU�WR�
TXH�SURIHVVRUHV�HQVLQDYDP�H�DOXQRV�DSUHQGLDP��+RMH��LVVR�DFRQ�
WHFH��7DPEpP�Ki�RFDVL}HV�HP�TXH�RV�DOXQRV�GHPRQVWUDP�WHU�PDLV�
IDPLOLDULGDGH�H� DWXDOL]DomR�GH� FHUWRV� DVVXQWRV�� ,VVR� SRUTXH� WrP�
DFHVVR�D� IRQWHV�TXH�RV�SURIHVVRUHV�QmR�DFHVVDP��SRU�H[HPSOR��
1HVVHV�FDVRV��R�DOXQR�SDUHFH�³VDEHU�PDLV´�TXH�R�SURIHVVRU��*HUDO�
PHQWH��HVVD�LQYHUVmR�GH�SDSpLV�¿FD�PDLV�HYLGHQWH�TXDQGR�RV�WH�
PDV�SHUWHQFHP�jV�FXOWXUDV�GH�PDVVD�RX�jV�iUHDV� WHFQROyJLFDV��
(QWmR��DOJXPDV�FHQDV�VH�UHSHWHP�QD�VDOD�GH�DXOD��R�DOXQR�H[LEH�
PDLV�GHVWUH]D�QR�PRXVH�GR�TXH�VXD�SURIHVVRUD��D�DOXQD�³FRQKHFH�
mais” cinema e games do que seu mestre... O discurso de que 
³SUR�IHVVRU�p�TXHP��GH�UHSHQWH��DSUHQGH´�GHL[D�GH�VHU�UHWyULFD�H�JD�
QKD�QRYRV�FRQWRUQRV��0XGRX�D�UHODomR�HQWUH�SURIHVVRUHV�H�DOXQRV�
QR�SURFHVVR�GH�HQVLQR�DSUHQGL]DJHP�
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x� $V�QHXURFLrQFLDV�� D�SVLFRORJLD�H�D�HGXFDomR� WrP�DYDQoDGR�QDV�
UHV�SRVWDV�VREUH�FRPR�IXQFLRQD�R�FpUHEUR�KXPDQR��FRPR�RV�SUR�
FHVVRV�FULDWLYRV��GH�LQWHUDomR�H�GH�FRQVWUXomR�FRODERUDWLYD�LQWHU�
ferem no desenvolvimento humano. 

'HVVDV�REVHUYDo}HV��GHULYDP�DR�PHQRV�VHLV�FRQVHT�rQFLDV�

x� 3DUD�VH�PDQWHU�FRPR�HVSDoR�SULYLOHJLDGR�GH�SURGXomR�H�GLIXVmR�
GH�FR�QKHFLPHQWRV��D�HVFROD�QmR�SRGH�VH�GLVWDQFLDU�GR�PXQGR�H[�
WHULRU��GDV�URWLQDV�H�DJHQGDV�VRFLDLV��7DPEpP�QmR�SRGH�LJQRUDU�R�
mercado ou o mundo do trabalho;

x� 3DUD�UHGHVHQKDU�VXD�IXQomR�QD�HGXFDomR�H�DFRPSDQKDU�R�ULWPR�
GDV�PXGDQoDV�TXH�DIHWDP�R�VHX�FDPSR�GH�WUDEDOKR��R�SURIHVVRU�
GH�YH�DGRWDU�XPD�SRVWXUD�FRQWtQXD�GH�UHFLFODJHP�SUR¿VVLRQDO�5

x� 3DUD�RFXSDU�XP�HVSDoR�QD�HVFROD�TXH�QmR�VHMD�Vy�GHFRUDWLYR��RV�
SUR�IHVVRUHV� WHUmR�GH�VHU�PDLV�DWUDWLYRV�HP�VXDV�HVWUDWpJLDV��VD�
WLVID]HQGR�PDLV�RV�LQWHUHVVHV�GH�VHXV�DOXQRV��1mR�VLJQL¿FD�GL]HU�
TXH�R�SURIHVVRU�YDL�VH�GHL[DU�HVFUDYL]DU�SHODV�PXLWDV�YRQWDGHV�GR�
DOX�QDWR��PDV�TXH�GHYHUi�RXYLU�PDLV�VHXV�S~EOLFRV�

x� 8P�GHVD¿R�PDLRU�VHUi�FRQVWUXLU�XPD�QRYD� UHODomR�HQWUH�SURIHV�
VRUHV�H�DOXQRV��HP�TXH�DPERV�DSUHQGDP��&RP�LVVR��D�HGXFDomR�
SUHFLVDUi�GHVORFDU�R�IRFR�GH�VXDV�DWHQo}HV��GRV�VXMHLWRV��SURIHVVRU�
H�DOXQR��SDUD�R�REMHWR��R�FRQKHFLPHQWR���$R�TXH�RV�VLQWRPDV�LQGL�
FDP��HVVD�UHODomR�GHYH�VHU�PDLV�IUDQFD��DEHUWD��KRUL]RQWDOL]DGD�H�
colaborativa;

x� &RPR�DLQGD�HVWDPRV�QR�ROKR�GR�IXUDFmR��Ki�PXLWR�D�GHVFREULU�QR�
FDP�SR�GD�HGXFDomR��R�TXH�VLJQL¿FD�GL]HU�TXH�RXWUDV�FHUWH]DV�DWX�
ais podem vir abaixo nos próximos tempos;

5�(QJURVVR�DTXL�R�FRUR�GH�'HPR��������
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x� 6H�D�HVFROD��R�SURIHVVRU��R�DOXQR�H�R�SURFHVVR� Mi�QmR�VmR�PDLV�
RV�PHVPRV��p�SUHFLVR�UHLQYHQWi�ORV�FRP�OLEHUGDGH��FULDWLYLGDGH�H�
VHP�R�DSHJR�D�YHOKDV�QRo}HV��(VVH�GHVDSHJR�QmR�FRQVLVWH�HP��
FRPR�VH�GL]��MRJDU�D�FULDQoD�FRP�D�iJXD�GR�EDQKR��PDV�HP�XPD�
GLV�SRVLomR� DXWrQWLFD� GH� EXVFDU� VROXo}HV�� GH� FULDU�� GH� HVWXGDU� H�
SHV�TXLVDU�VDtGDV��1DGD�p�PDLV�HGXFDWLYR�TXH�LVVR�

Post 2: fechando o foco sobre o ensino de jornalismo

1R�%UDVLO��DV�HVFRODV�GH�FRPXQLFDomR�VmR� UHDOLGDGHV� UHFHQWHV��
FRP�DV�SULPHLUDV�H[SHULrQFLDV�GDWDQGR�GH�VHVVHQWD�DQRV�DWUiV�� A pes-
TXLVD�H�D�SyV�JUDGXDomR�VmR�PDLV�MRYHQV�DLQGD�±�WrP�D�PHWDGH�GHVVH�
tempo. Decorrência natural é que o acumulado crítico sobre o ensino 
GH�FRPXQLFDomR�DLQGD�VHMD�LQFLSLHQWH��HPERUD�Mi�KDMD�UHIHUrQFLDV�LP�
SRUWDQWHV�SDUD�D�UHDOLGDGH�QDFLRQDO��5L]]LQL��������2OLYHLUD��������0DU�
TXHV�GH�0HOR��������������������.XQVFK��������������0RXUD��������
0DFKDGR�H�3DODFLRV��������

$� SUHRFXSDomR� FRP�D� IRUPDomR� SUR¿VVLRQDO� GH� FRPXQLFDGRUHV�
H�� HP� HVSHFLDO�� GH� MRUQDOLVWDV�� SDUWH� PDMRULWDULDPHQWH� GD� DFDGHPLD��
([�FHWR�SRU�XP�GRFXPHQWR�GH������GD�)HGHUDomR�1DFLRQDO�GRV�-RU�
QDOLVWDV� �)HQDM��� R� VHWRU� SURGXWLYR� SUDWLFDPHQWH� VLOHQFLD� VREUH� R� DV�
VXQWR�� (QWUH� DV� HPSUHVDV� MRUQDOtVWLFDV�� UHVWDP� LQLFLDWLYDV� IRUPDWLYDV�
TXH�PDLV�VH�DVVHPHOKDP�DR�DGHVWUDPHQWR�SUR¿VVLRQDO�� Apesar dos 
SHVDUHV��DOJXPDV�Do}HV�GLUHFLRQDP�FpUHEURV�H�HQHUJLD�SDUD�D�UHÀH�[mR�
crítica sobre o ensino de jornalismo no país. Destacam-se as atu a-
o}HV�GH�HQWLGDGHV�FLHQWt¿FDV�FRPR�D�6RFLHGDGH�%UDVLOHLUD�GH�(VWX�GRV�
,QWHUGLVFLSOLQDUHV�HP�&RPXQLFDomR� �,QWHUFRP��H�D�$VVRFLDomR�%UDVL�

��&I��0DUTXHV�GH�0HOR����������
��5H¿UR�PH�DRV�FXUVRV�GH�JUDQGHV�HPSUHVDV��FRPR�Folha de S.Paulo e Editora Abril��1mR�H[DJHUR�
DR�GL]HU�³DGHVWUDPHQWR´�SRUTXH�RV�SUySULRV�SURPRWRUHV�PRQWDP�RV�SURJUDPDV�GH�VHXV�FXUVRV�QmR�
SDUD�D�IRUPDomR��PDV�SDUD�D�IRUPDWDomR�GRV�SUR¿VVLRQDLV�jV�VXDV�OLQKDV�HGLWRULDLV�H�SURGXWLYDV��2�
VORJDQ�GR�&XUVR�GH�-RUQDOLVPR�$SOLFDGR�GH�O Estado de S.Paulo menciona a expressão “Adestramos 
focas”...
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OHLUD�GH�3HVTXLVDGRUHV�HP�-RUQDOLVPR��6%3-RU���EHP�FRPR�R�)yUXP�
1DFLRQDO�GH�3URIHVVRUHV�GH�-RUQDOLVPR��)13-���TXH�OLGHUD�LPSRUWDQWHV�
GH�EDWHV�VREUH�DV�FRQGLo}HV�GH�HQVLQR�RIHUHFLGDV�QDV�HVFRODV��VREUH�
D�DYDOLDomR�GRV�FXUVRV�H�VREUH�D�SUySULD�FDSDFLWDomR�GRV�SURIHVVRUHV�
GD�iUHD�8

,QGHSHQGHQWH�GH�GLUHFLRQDPHQWRV� LQVWLWXFLRQDLV��Ki�PRYLPHQWRV�
PXLWR�LQWHUHVVDQWHV�QR�HQVLQR�GH�MRUQDOLVPR��(OHV�YrP�GH�SURIHVVRUHV��
TXH��GH�IRUPD�LVRODGD�H�GHVRUGHQDGD��LQYHVWHP�HP�SUiWLFDV�SHGDJy�
JLFDV��H[SHULPHQWDQGR�WpFQLFDV�H�SURFHVVRV�SDUD�DSULPRUDU�D�IRUPDomR�
QD�iUHD��+i�TXH�VH�UHVVDOWDU�TXH�WrP�VREUDGR�FULDWLYLGDGH�H�RXVDGLD�
HP�GHWULPHQWR�GD�SUHRFXSDomR�FRP�R�UHJLVWUR�H�D�UHÀH[mR�DFDGrPLFD�
DFHU�FD�GHVVHV�H[SHULPHQWRV�� ,VWR�p��D�DWLWXGH�PDLV�FRPXP�HQWUH�RV�
SUR�IHVVRUHV�GD�iUHD�WHP�VLGR�HVIRUoDU�VH�SDUD�TXH�VXDV�DXODV�VHMDP�
PDLV�H¿FLHQWHV�RX�DWUDHQWHV��GHL[DQGR�GH�ODGR�R�HVWXGR�ULJRURVR�H�VLV�
WHPiWLFR�GH�VXDV�SUiWLFDV�SHGDJyJLFDV��R�TXH�PXLWR�FRQWULEXLULD�SDUD�
DYDQ�oRV�QR�FDPSR�

$V�H[SHULrQFLDV�GLGiWLFDV�QR�HQVLQR�GH�MRUQDOLVPR�VH�GmR��JHUDO�
PHQWH�� HP� GXDV� IUHQWHV�� FRQVXPR�PLGLiWLFR� FRP� UHÀH[mR� FUtWLFD� RX�
SUR�GXomR�VXSHUYLVLRQDGD��1R�SULPHLUR��HVWDULDP�SUiWLFDV�FRPR�D�H[L�
ELomR� GH� iXGLRV�� ¿OPHV�� GRFXPHQWiULRV�� UHSRUWDJHQV� H� RXWURV�PD�WH�
ULDLV��VHJXLGRV�GH�GHEDWHV��H�RV�H[HUFtFLRV�GH�FUtWLFD�GH�PtGLD�RX�GH�
FRPXQLFDomR�FRPSDUDGD��$�VHJXQGD�IUHQWH�GH�H[SHULrQFLDV�GL�GiWLFDV�
±�SURGXomR�VXSHUYLVLRQDGD�±�FRPSUHHQGH�DV�DWLYLGDGHV�SUiWL�FDV�ODER�
UDWRULDLV�HP�UiGLR��WHOHYLVmR��PHLRV�LPSUHVVRV�H�LQWHUQHW��GH�YL�GDPHQWH�
DFRPSDQKDGDV�SRU�SURIHVVRUHV�H�RULHQWDGDV�SDUD�D�H[SH�ULPHQWDomR�
de formatos e linguagens.

1RV�~OWLPRV�DQRV��SRU�FRQWD�GD�DYDVVDODGRUD�H[SDQVmR�GD�LQWHUQHW��
GRV�EDL[RV�FXVWRV�H�GD�IDFLOLGDGH�GH�PDQHMR��RV�EORJV�WrP�VLGR�XVDGRV�
FRPR� IHUUDPHQWDV� GH� HQVLQR� HP� GLYHUVDV� VLWXDo}HV� �FI�� 0DQWRYDQL��
�������*RPHV�H�6LOYD���������SRU�H[HPSOR��RIHUHFHP�R�HVWDGR�GD�DUWH�
8�(P�������R�)13-�SDVVRX�D�HGLWDU�D�Revista Brasileira de Ensino de Jornalismo��5HEHM���SULPHLUR�
SHULyGLFR�FLHQWt¿FR�YROWDGR�HVSHFL¿FDPHQWH�D�HVVDV�UHÀH[}HV��9HUVmR�HOHWU{QLFD�HP��KWWS���ZZZ�IQSM�
RUJ�EU�UHEHM�RMV�
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no uso dos blogs em contextos educacionais. Apesar de o foco das 
DX�WRUDV�VHU�D�EORJRVIHUD�SRUWXJXHVD��DV�UHIHUrQFLDV�DSUHVHQWDGDV�SHU�
PLWHP�REVHUYDU�TXH��WDQWR�QRV�(VWDGRV�8QLGRV�TXDQWR�QD�(XURSD��SULQ�
FLSDOPHQWH�QD�3HQtQVXOD�,EpULFD���Ki�FRQYHUJrQFLDV�FRQFHLWXDLV�VREUH�
DV�YDQWDJHQV�GD�DSOLFDomR�GHVVHV�GLiULRV�YLUWXDLV�QRV�SURFHVVRV�GH�
HQ�VLQR�H�DSUHQGL]DJHP��2ULKXHOD�H�6DQWRV��������0DUWLQGDOH���������
*XWLHUUH]���������SRU�VXD�YH]��HQIUHQWD�R�FDPSR�WHyULFR�GD�HGXFDomR��
WHQ�WDQGR�DUWLFXODU�RV�SHQVDPHQWRV�GH�9\JRWVN\��3DXOR�)UHLUH��%DNKWLQ�
H�3ULJRJLQH��QD�FODUD� LQWHQomR�GH�UHVSDOGDU�FRQFHLWXDOPHQWH�R�XVR�H�
D�DSUR�SULDomR�GRV�EORJV�QD�VDOD�GH�DXOD��QRV�DPELHQWHV�GH�LQWHUDomR�
com os alunos.

6HMD�QD�VXD�XWLOL]DomR�FRPR�UHFXUVR�RX�HVWUDWpJLD�SHGDJyJLFD��RV�
EORJV�WrP�VHUYLGR�QmR�DSHQDV�FRPR�PHLRV�GH�FRPXQLFDomR�HQWUH�DOX�
QRV�H�SURIHVVRUHV�RX�FRPR�UHSRVLWyULRV�GH�H[HUFtFLRV�GH�FODVVH��PDV�
WDPEpP�FRPR�DPELHQWHV� GH� LQFHQWLYR� j� LQWHUDomR�FRQYHUVDomR���1R�
FDVR�GR�HQVLQR�GH�MRUQDOLVPR��DV�DSOLFDo}HV�VH�PXOWLSOLFDP��FRQIRUPH�
veremos adiante.

Post 3: habilidades e competências para o jornalismo

3UHRFXSDGR� FRP� D� IRUPDomR� GH� OHYDV� GH� QRYRV� SUR¿VVLRQDLV��
*XLOOHU�PR�)UDQFR���������HGLWRU�GH�El Tiempo��GD�&RO{PELD��LQVLVWH�QD�
WH�FOD�GH�TXH�p�QHFHVViULR�UHSHQVDU�DV�HVFRODV�GH� MRUQDOLVPR��� Com 
ED�VH�QXP�HVWXGR�GLYXOJDGR�HP�QRYHPEUR�GH������SHOD�Online News 
As so ciation��H�MXQWDQGR�HSLVyGLRV�TXH�GHPRQVWUDP�D�FULVH�GR�VLVWHPD�
PL�GLiWLFR� WUDGLFLRQDO��R� MRUQDOLVWD�SURS}H�TXH�VH�FRPHFH�D� UHYLVDU�RV�
SUR�JUDPDV� GH� IRUPDomR� GH� MRUQDOLVWDV� D� SDUWLU� GH� XPD� DYDOLDomR� GR�
FHQiULR�FRQWHPSRUkQHR�GR�PHUFDGR��6HJXQGR�HOH��p�SUHFLVR�VDEHU�R�
��3DUD�XPD�GLVFXVVmR�GRV�EORJV�QDV�iUHDV�GD�&RPXQLFDomR�H�GD�6RFLRORJLD��PDLV�HVSHFL¿FDPHQWH�
VREUH�D�IXQomR�H�SUHVHQoD�GRV�GLiULRV�YLUWXDLV�QD�WHQVmR�S~EOLFR�SULYDGR��YHU�6FKLWWLQH���������&RP�
XP�DFHQWR�PDLV� FRUSRUDWLYR� GR� WLSR� ³HQWHQGD�D� UHYROXomR�TXH� YDL�PXGDU� VHX�PXQGR´�� YHU�+HZLWW�
��������$PERV�HGLWDGRV�QR�%UDVLO�
���'LVSRQtYHO� HP�KWWS���ZZZ�HOWLHPSR�FRP�YLGDGHKR\�HGXFDFLRQ�KRPH�$57,&8/2�:(%�127$B,1��'LVSRQtYHO� HP�KWWS���ZZZ�HOWLHPSR�FRP�YLGDGHKR\�HGXFDFLRQ�KRPH�$57,&8/2�:(%�127$B,1-
7(5,25���������KWPO�$FHVVR�HP������������
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TXH�HVWi�DFRQWHFHQGR�FRP�D�LQG~VWULD�GD�PtGLD�SDUD�FRPSUHHQGHU�R�
FRQ�WH[WR�SDUD�R�TXDO�HVWmR�VHQGR�SUHSDUDGRV�QRYRV�SUR¿VVLRQDLV�H��Dt�
VLP��GH¿QLU�XP�SHU¿O�TXH�VDWLVIDoD�DV�H[SHFWDWLYDV�GR�PHUFDGR�H�GD�
so ciedade.

$�SHVTXLVD�D�TXH�)UDQFR��������VH�UHIHUH�IRL�UHDOL]DGD�SRU�&��0D[�
0DJHH�QD�1RUWKZHVWHUQ�8QLYHUVLW\��FRP�RULHQWDomR�GH�5LFK�*RUGRQ��H�
REMHWLYRX�UHVSRQGHU�TXDLV�VmR�DV�KDELOLGDGHV�QHFHVViULDV�SDUD�VH�DWXDU�
QXPD�UHGDomR�GLJLWDO�11�$OpP�GH�DOJXPDV�WUDGLFLRQDLV�±�FRPR�DWHQomR�
DRV� GHWDOKHV�� VHQVR� GH� QRWtFLD�� JUDPiWLFD� H� HVWLOR�� YHUVDWLOLGDGH��
KDELOLGDGHV�GH�FRPXQLFDomR�H�SDUD�WUDEDOKDU�VRE�SUHVVmR�GR�UHOyJLR�±��
outras tantas habilidades foram mencionadas por jornalistas e gestores 
QD�SHVTXLVD�

x� (VFUHYHU�WDQWR�SDUD�PHLRV�LPSUHVVRV�TXDQWR�SDUD�HOHWU{QLFRV�
x� 6DEHU�HGLWDU�iXGLR�H�YLGHR�
x� 3RGHU�JHUDU�SURGXWRV�PXOWLPHGLD�
x� 7HU�QRo}HV�GH�XVDELOLGDGH�
x� Conhecer formas alternativas de contar histórias;
x� (QWHQGHU�D�QDUUDWLYD�GLJLWDO�
x� 6DEHU�FULDU��SURPRYHU�H�DGPLQLVWUDU�FRPXQLGDGHV�RQ�OLQH�
x� 7HU�QRo}HV�GH�MRUQDOLVPR�SDUWLFLSDWLYR�
x� (VWDU�IDPLOLDUL]DGR�FRP�RV�VLVWHPDV�GH�DGPLQLVWUDomR�GH�FRQWH~GRV�
x� Saber relacionar tipos de conteúdos com dispositivos móveis;
x� 6HU�FDSD]�GH�HQWHQGHU�KiELWRV�H�UD]}HV�H�FRQVXPR�GH�

LQIRUPDomR�SHORV�S~EOLFRV��� 

*XLOOHUPR� )UDQFR� �������� QR� HQWDQWR�� HQIDWL]D�� ³3RUpP�� PDLV�
importante do que ter as habilidades é estar disposto a aprendê-las e 
desenvolvê-las”.12 
���2�HVWXGR�³7KH�UROHV�RI�MRXUQDOLVWV�LQ�RQOLQH�QHZVURRP´�UHXQLX����KDELOLGDGHV�HP�TXDWUR�FDWHJRULDV���2�HVWXGR�³7KH�UROHV�RI�MRXUQDOLVWV�LQ�RQOLQH�QHZVURRP´�UHXQLX����KDELOLGDGHV�HP�TXDWUR�FDWHJRULDV��
DWLWXGHV��KDELOLGDGHV�GH�HGLomR��FULDomR�GH�FRQWH~GR�H�PDQHMR�GH�IHUUDPHQWDV�GH�SURGXomR�RQ�OLQH��
8P� UHVXPR� GD� SHVTXLVD� HVWi� GLVSRQtYHO� HP� KWWS���ZZZ�HOWLHPSR�FRP�YLGDGHKR\�HGXFDFLRQ�KRPH�
$5&+,92�$5&+,92�����������SGI�
���7UDGXomR�GR�DXWRU��³3HUR�PiV�LPSRUWDQWH�TXH�WHQHU�ODV�KDELOLGDGHV�HV�HVWDU�GLVSXHVWR�D�
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,QWHUHVVDGRV�HP�PDSHDU�DV�FRPSHWrQFLDV�TXH�XP�FRPXQLFDGRU�
GLJLWDO�GHYH�WHU�QD�DWXDOLGDGH��RV�SHVTXLVDGRUHV�GD�5HGH�,EHURDPHULFDQD�
GH�&RPXQLFDomR�'LJLWDO��5HGH�,&2'��UHDOL]DUDP��HP�������XPD�LQYHV�
WLJDomR�FRP�����SUR¿VVLRQDLV�H�JHVWRUHV�GH�PHLRV�H�RUJDQL]Do}HV�PL�
GLiWLFDV�HP�VHWH�SDtVHV��3RU�PHLR�GH�HQWUHYLVWDV�HP�SURIXQGLGDGH�H�
JUX�SRV�IRFDLV��R�HVWXGR�UHFROKHX�XP�FRQMXQWR�GH�FRPSHWrQFLDV�YLQFX�
ODGDV�DR�FRQKHFLPHQWR��VDEHU��H�jV�FDSDFLGDGHV��ID]HU���VHMDP�HODV�
GLJL�WDLV�RX�QmR��3RU�³FRPSHWrQFLDV�GLJLWDLV´��D�5HGH�,&2'�HQWHQGH�³WR�
GRV�RV�FRQKHFLPHQWRV�H�FDSDFLGDGHV�TXH�GHULYDP�GD� LQWURGXomR�GH�
QRYDV�WHFQRORJLDV�LQIRUPiWLFDV�GHQWUR�GRV�DPELHQWHV�GH�WUDEDOKR�FR�
PXQLFDFLRQDO´��2V�SHVTXLVDGRUHV�H[SOLFDP�TXH�D�LGHQWL¿FDomR�GHVVDV�
com petências não descarta ou substitui os conteúdos tradicionais da 
iUHD��PDV�DPSOLD�HVVH�OHTXH�GH�FRQKHFLPHQWRV�H�FDSDFLGDGHV�

���� ¿FRX� FODUD� D� QHFHVVLGDGH� GH� DEDQGRQDU� DV� DWLWXGHV�
LQVWUXPHQWDLV� H� SDQGLJLWDOLVWDV� �H� R� VHX� FRPSOHPHQWR�
DSRFDOtSWLFR�� SDUD� LQGDJDU� D� IXQGR� DV� FRQVHT�rQFLDV�
SUR¿VVLRQDLV� H� DFDGrPLFDV� GD� GLJLWDOL]DomR� GD�
FRPXQLFDomR�� 1HVWH� VHQWLGR� ¿FRX� FODUR� TXH� o digital 
concentra (e revela) competências e suprime fronteiras 
JHUDQGR� XP� SHU¿O� GH� FRPXQLFDGRU� SROLYDOHQWH� H�
multimédia.�(VWD�SROLYDOrQFLD�DR�QtYHO�GDV�FRPSHWrQFLDV�
SURGX]�� FRPR� IHQyPHQR� FRPSOHPHQWDU�� D� QHFHVVLGDGH�
GH� XPD� PXOWLGLVFLSOLQDULGDGH� WHyULFD� �SROLYDOrQFLD�
HSLVWHPROyJLFD���5HGH�,&2'��������13

'XDV� FRQVLGHUDo}HV�DOWDPHQWH� UHOHYDQWHV� VmR�DSRQWDGDV�SHORV�
SHVTXLVDGRUHV�DFHUFD�GHVVH�³KRPHP�RUTXHVWUD´��D��p�SRVVtYHO�TXH�R�
GL�JLWDO� ³FRQWULEXD�SDUD� FRQIXQGLU� IXQo}HV�H�DWULEXLo}HV�H�TXH�DV�HP�
presas exijam competências que praticamente são impossíveis de 
FRP�ELQDU´��E��D�SROLYDOrQFLD�DEVROXWD�p�XPD�XWRSLD��PDV�VLQDOL]D�SDUD�
DSUHQGHUODV�\�GHVDUUROODUODV´��'LVSRQtYHO�HP�KWWS���ZZZ�HOWLHPSR�FRP�YLGDGHKR\�HGXFDFLRQ�KRPH�
$57,&8/2�:(%�127$B,17(5,25���������KWPO��$FHVVR�HP������������
���'LVSRQtYHO�HP�KWWS���ZZZ�LFRG�XEL�SW��$FHVVR�HP�������������'LVSRQtYHO�HP�KWWS���ZZZ�LFRG�XEL�SW��$FHVVR�HP������������
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D�XU�JrQFLD�GRV�SUR¿VVLRQDLV�FRQKHFHUHP�³XP�SRXFR�GH�WXGR´�HP�VXDV�
iUHDV�

2EVHUYDQGR�R�FRQMXQWR�GR�TXH�VH�HVSHUD��RV�EORJV�SDUHFHP�VHU�
as plataformas mais à mão para o desenvolvimento dessas habilidades 
e competências.

Post 4: o que blogs podem ensinar

1RV�FXUVRV�GH�MRUQDOLVPR��p�PXLWR�FRPXP�YHUL¿FDU�TXH�SURIHVVRUHV�
GH� GLVFLSOLQDV� GH� FDUiWHU� LQVWUXPHQWDO� RX� WHFQROyJLFR� UHFRUUHP� DRV�
blogs14�SDUD�GLQDPL]DU�VXDV�DXODV�� IDFLOLWDU�D�HVFRDJHP�GD�SURGXomR�
GDV�WXUPDV�RX�SHUPLWLU�DWLYLGDGHV�PDLV�SUiWLFDV��(QWUHWDQWR��RV�EORJV�
SR�GHP� VHU� XVDGRV� SRU� TXDLVTXHU� GLVFLSOLQDV� GR� FXUVR�� PHVPR� DV�
PDLV�WHyULFDV�RX�GLVWDQWHV�GDV�SUHRFXSDo}HV�FRP�D�WHFQRORJLD��2�TXH�
LUi� GHWHUPLQDU� DV� YDQWDJHQV� GHVVD� XWLOL]DomR� VHUmR� RV� REMHWLYRV� SH�
GDJyJLFRV�D�VHUHP�DOFDQoDGRV��D�GH¿QLomR�GDV�FRPSHWrQFLDV�H�KD�
ELOLGDGHV�D�VHUHP�GHVHQYROYLGDV��D�FULDWLYLGDGH�QD�FRQGXomR�GDV�DX�ODV�
H�D� IDPLOLDULGDGH�GR�SURIHVVRU�FRP�VLVWHPDV�GH�SXEOLFDomR�H�KRVSH�
GDJHP� GH� EORJV�� &RPELQDGDV� H� VDWLVIHLWDV�� HVVDV� FRQGLo}HV� FRQWUL�
EXLUmR�SDUD�R�r[LWR�GD�H[SHULrQFLD��1mR�p�QHFHVViULR�DWHQGHU�D�WRGDV��
PDV�DV�GXDV�SULPHLUDV�PH�SDUHFHP�LQGLVSHQViYHLV�SDUD�XP�ERP�XVR�

%ORJV�VmR�UHFRPHQGiYHLV�QR�HQVLQR�GH�MRUQDOLVPR�SRU�UHXQLU�XP�
con junto de aplicabilidades que permitem o desenvolvimento de di-
YHUVDV�KDELOLGDGHV�H�FRPSHWrQFLDV��$OpP�GLVVR��DSUHVHQWDP�FRQGLo}HV�
RSHUDFLRQDLV�WHQWDGRUDV��EDL[R�FXVWR��LQFOXVLYH��PXLWDV�RSo}HV�GH�VHU�
YLoR� JUDWXLWR��� IDFLOLGDGH� GH� SRVWDJHP� H� DWXDOL]DomR� GRV� FRQWH~GRV��
RIHU�WD�GH�WHPSODWHV�SURQWRV�H�SRVVLELOLGDGH�GH�FXVWRPL]DomR�GR�EORJ�
SHOR�DXWRU��3RU�VXDV�SUySULDV�FDUDFWHUtVWLFDV��RV�EORJV�SHUPLWHP�DLQGD�

���3DUD� FRQFHLWXDU� ³EORJ´�� VHJXLPRV� D� GLVFXVVmR� HPSUHHQGLGD� SRU� %DUERVD� �������� D� WD[RQRPLD�� 3DUD� FRQFHLWXDU� ³EORJ´�� VHJXLPRV� D� GLVFXVVmR� HPSUHHQGLGD� SRU� %DUERVD� �������� D� WD[RQRPLD�
RIHUHFLGD� SRU�5HFXHUR� �������� FRQVLGHUDQGR�RV� EORJV� QD� VXD�GLPHQVmR�GH� WHUUHQR�TXH�KRVSHGD�
FRQYHUJH�GLVSHUVD�FRPXQLGDGHV�YLUWXDLV�H�GH�DPELHQWH�GH�LQWHUDomR�H�FRODERUDomR��FI��3ULPR�H�5H-
FXHUR��������
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R�HV�WDEHOHFLPHQWR�GH�XPD�UHGH�SHVVRDO�GH�UHODFLRQDPHQWRV��SRU�PHLR�
GRV�OLQNV�QR�EORJUROO���FRQGLomR�TXH�PXLWR�DWUDL�RV�PDLV�MRYHQV�

(P�FRQWH[WRV�EUDVLOHLURV��%HDWUL]�5LEDV�ID]�XPD�FRQVLVWHQWH�UHÀH�
[mR�VREUH�R�XVR�GRV�EORJV�QD�IRUPDomR�GH�MRUQDOLVWDV��DSUHVHQWDQGR�
WDP�EpP�VXD�H[SHULrQFLD�HP�GXDV� LQVWLWXLo}HV�GH�HQVLQR�VXSHULRU�QD�
%DKLD��(QWUH�VXDV�FRQFOXV}HV��D�DXWRUD�GHVWDFD�TXH

os blogs podem ser o início de um ensino voltado 
UHDOPHQWH� SDUD� DV� HVSHFL¿FLGDGHV� GR� PHLR�� QD�
medida em que permitem não somente o exercício 
GD� SHV�TXLVD� HP� EDVH� GH� GDGRV� GLJLWDLV�� GD� SUR�
GXomR�GH�WH[WR�FRP�iXGLR��YtGHR��IRWRJUD¿DV�H�DWp�
LQIRJUD¿DV��FRPR�WDPEpP�XP�HVSDoR�RQGH�RV�HV�
WXGDQWHV� SUDWLFDP� D� DXWRQRPLD� QD� SXEOLFDomR�� D�
GHV�FHQWUDOL]DomR� GD� SURGXomR� H� R� WUDEDOKR� FROD�
ERUDWLYR������������

(P�WHUPRV�SUiWLFRV��RV�EORJV�SHUPLWHP�R�HVWDEHOHFLPHQWR�GH�XPD�
RXWUD�UHODomR�GH�SURIHVVRUHV�H�DOXQRV��PDLV�DEHUWD��PDLV�ÀXLGD��SUy[LPD�
H�KRUL]RQWDOL]DGD��&RP�LVVR��SRVVLELOLWDP�WDPEpP�D�HPHUJrQFLD�GH�QR�
YRV� SURFHVVRV� GH� HQVLQR�DSUHQGL]DJHP�� QmR� Vy� PDLV� FHQWUDGRV� QD�
GLUH�omR�SURSRVLWLYD�GR�SURIHVVRU��2�EORJ�±�FRPR�UHFXUVR�RX�HVWUDWpJLD�±�
H[LJH�XPD�SRVWXUD�PHQRV�GHSHQGHQWH�GR�DOXQR�IUHQWH�DR�PHVWUH��Mi�TXH�
GHVVH�DOXQR�VHUi�HVSHUDGR�XP�FRQMXQWR�GH�SHUIRUPDQFHV�UHVXOWDQWHV�
GH�WRPDGDV�GH�GHFLVmR�TXH�R�SUySULR�DSUHQGL]�GHYH�DVVXPLU��$VVLP��RV�
blogs permitem que emerjam competências e habilidades bem-vindas 
DRV�IXWXURV�MRUQDOLVWDV��FRPR�YHUVDWLOLGDGH��DXWRQRPLD��GLVFLSOLQD��FDSD�
FLGDGH�GH�H[HFXomR�VLPXOWkQHD�GH�PXLWDV�WDUHIDV��HQWUH�RXWUDV�

1XPD� HVWUDWpJLD� SHGDJyJLFD� TXH� HOHJH� R� EORJ� FRPR� HOHPHQWR�
FHQWUDO��R�DOXQR�p�OHYDGR��SULPHLUR��D�FULDU�R�VHX�PHLR�GH�FRPXQLFDomR��
HV�FROKHU�XP�WtWXOR�SDUD�R�EORJ��RSWDU�SRU�XP�VHUYLoR�GH�KRVSHGDJHP�H�
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SHORV�WHPSODWHV�RIHUHFLGRV��GH¿QLU�DV�WHPiWLFDV�GH�TXH�YDL�WUDWDU��R�TXH�
VLJQL¿FD�GL]HU�DSRQWDU�SDUD�XP�S~EOLFR��(P�VHJXLGD��p�QHFHVViULR�WRPDU�
GHFLV}HV� VREUH� TXH� ZLGJHWV� FRORFDUi� HP� VHX� EORJ�� TXH� HVWUDWpJLDV�
DGRWDUi�SDUD�GLYXOJDU�VXD�PtGLD��D�TXHP�GDUi�link em seu blogroll. De-
SRLV�GH�PDLV�RX�PHQRV�RUJDQL]DGR�R�WHUUHQR��R�QRYR�EORJXHLUR�YDL�VH�
GHSDUDU�FRP�RV�GHVD¿RV�FRWLGLDQRV�H�FRPXQV�D�RXWUDV�PtGLDV��PDQ�
WHU�SH�ULR�GLFLGDGH��SURGX]LU�FRQWH~GRV��GLIHUHQFLDU�VH�GD�FRQFRUUrQFLD��
PDQ�WHU�D�TXDOLGDGH�WpFQLFD�GR�SURGXWR��¿GHOL]DU�R�S~EOLFR�

3DUHFH�SRXFR��PDV�QmR�p�
1R�EORJ��VHX�DXWRU�HVFUHYH��DSOLFD�LPDJHQV��IRWRV�RX�LOXVWUDo}HV���

HVWDEHOHFH� OLQNV�FRP�RXWURV�VLWHV�H�EORJV��YLQFXOD�DUTXLYRV�GH�iXGLR�
H�YtGHR��HGLWD��SXEOLFD�RV�FRQWH~GRV�H�DGPLQLVWUD�RV�FRPHQWiULRV�GH�
VHX�S~EOLFR��GDQGR�UHVSRVWDV��FKHFDQGR�QRYDV�LQIRUPDo}HV��UHSHOLQGR�
VSDPV��$OpP�GLVVR��GLDULDPHQWH��R�EORJXHLUR�SUHFLVD�ID]HU�D�URQGD�HP�
VHXV�IDYRULWRV��GHL[DU�FRPHQWiULRV�HP�RXWURV�EORJV��LQIRUPDU�VH�VREUH�
RV�PRYLPHQWRV� GD� EORJRVIHUD�� GH¿QLU� VXDV� SDXWDV��$� TXDQWLGDGH� GH�
RSHUDo}HV�GHULYDGDV�GD�FULDomR�GH�XP�EORJ�FRQVRPH�PXLWR�WHPSR��GH�
GL�FDomR�H�HQHUJLD��VHP�IDODU�HP�RXWURV�UHFXUVRV��FRPR�LQYHVWLPHQWRV�
PD�WHULDLV��HTXLSDPHQWRV��VRIWZDUHV��VLVWHPDV��H�RSHUDFLRQDLV��FXUVRV�
Ui�SLGRV�GH�PDQXVHLR�GH�DSOLFDWLYRV�HWF���

6H�R�EORJ�p�D�PtGLD�GH�XP�KRPHP�Vy��D�TXDQWLGDGH�GH�WUDEDOKR�
VREUHFDUUHJD�R�EORJXHLUR��1R�FDVR�GR�DOXQR�GH�MRUQDOLVPR��SRVVLELOLWD�
TXH�HOH�VH�HQYROYD�GLUHWDPHQWH�HP�WRGDV�DV�HWDSDV�GH�SODQHMDPHQWR��
SURGXomR�� HGLomR� H� GLIXVmR� GH� FRQWH~GRV�� 3URIHVVRUHV� GH�5HGDomR�
-RU�QDOtVWLFD�SRGHP�UHFRUUHU�D�EORJV�SDUD�R�HQVLQR�SUiWLFR�GH�HVWUXWXUDV�
WH[�WXDLV�GLYHUVDV�QR�MRUQDOLVPR��2�UHFXUVR�DX[LOLD�D�GH¿QLU�H�IRUPDWDU�
HV�WLORV�GH�HVFULWD�� IXQFLRQD�FRPR� ODERUDWyULR�GH�H[SHULPHQWDomR�QRV�
Jr�QHURV� RSLQDWLYRV�� FRQWULEXL� SDUD� GHOLPLWDU� GLPHQV}HV� GH� WH[WRV�� Mi�
TXH�D�VXD�YHLFXODomR�QD� LQWHUQHW� LPS}H�RXWUDV�UHJUDV�GH�FRQVXPR�H�
FLU�FXODomR��$LQGD�QDV�GLVFLSOLQDV�GH�UHGDomR��RV�DOXQRV�EORJXHLURV�SR�
GHUmR�H[SORUDU�DOWHUQDWLYDV�HVWUXWXUDLV�H�GH�OLQJXDJHP��EHP�FRPR ex-
perimentar outras narrativas hipertextuais.
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$�PDQXWHQomR�GH�XP�EORJ�FRORFD�GHVD¿RV� WDPEpP�QD�iUHD�GD�
HGL�omR� GH� FRQWH~GRV��2V� SURIHVVRUHV� GD� iUHD� SRGHUmR� GHVHQYROYHU�
em seus alunos as habilidades não apenas de juntar conteúdos em 
WH[WR�H�LPDJHP��PDV�WDPEpP�HGLWDU�DUTXLYRV�HP�iXGLR�H�YtGHR��FRP�
D�SUH�R�FXSDomR�VREUHVVDOHQWH�GH�FRQFHEHU�R�SURGXWR�FRP�FRHVmR��RU�
JDQL]DomR��FODUH]D�H�DSXUR�HVWpWLFR��,VWR�p��HQWUD�HP�FHQD�D�DUTXLWHWXUD�
GD�LQIRUPDomR��(�SRUTXH�RV�DOXQRV�WUDWDUmR�GH�HOHPHQWRV�GH�GLYHUVDV�
SUR�FHGrQFLDV��SURIHVVRUHV�GH�/HJLVODomR�HP�&RPXQLFDomR��GH�eWLFD�
H� GH�'HRQWRORJLD� -RUQDOtVWLFD� YmR� GLVSRU� GH� H[HPSORV� SUiWLFRV� SDUD�
D�GLVFXVVmR�GH�GLUHLWRV�DXWRUDLV�� OLFHQoDV�GH�XVR�GH�FRQWH~GRV��PD�
QLSXODomR�GLJLWDO�GH�LPDJHQV��SOiJLRV��LQYDVmR�GH�SULYDFLGDGH�H�RXWUDV�
TXHVW}HV�UHODWLYDV�j�pWLFD�QR�XQLYHUVR�GLJLWDO�

3URIHVVRUHV�GH�7pFQLFD�GH�5HSRUWDJHP�RX�GLVFLSOLQDV�VHPHOKDQ�
WHV�SRGHUmR�ODQoDU�PmR�GH�EORJV�SDUD�HQVLQDU�D�SODQHMDU�JUDQGHV�FR�
EHUWXUDV��SDUD�RULHQWDU�SURGXomR�H�YHLFXODomR�GH�MRUQDOLVPR�HP�WHPSR�
UHDO��RX�PHVPR�H[SHULPHQWDU�PRGDOLGDGHV�FRPR�D�TXH�VH�DSyLD�HP�
GLV�SRVLWLYRV�PyYHLV��WHOHIRQHV�FHOXODUHV��VPDUWSKRQHV�HWF���

¬V� DSOLFDo}HV� GHVFULWDV� DQWHULRUPHQWH�� GHYHP� VH� VRPDU� RXWUDV�
TXDWUR��TXH�FRQVLGHUR�DV�PDLV�UHOHYDQWHV�H�GLVWLQWDV�QR�XVR�GRV�EORJV�
FRPR� IHUUDPHQWDV�HGXFDWLYDV�QR� MRUQDOLVPR��3HQVR�TXH�HODV�GLPHQ�
VLRQHP�R� UDLR�GH�DOFDQFH�GDV�FRQWULEXLo}HV�H[FOXVLYDV�GRV�EORJV�QR�
en sino de jornalismo.

x� 0DLV�GR�TXH�HP�RXWUDV�PtGLDV��R�EORJXHLUR�SUHFLVD�WUDEDOKDU�HP�UH�
JLPH�FROHWLYR�H�FRODERUDWLYR��(OH�WURFD�OLQNV��FKHFD�LQIRUPDo}HV�FRP�
RXWURV�EORJXHLURV�H��PXLWDV�YH]HV��SRVWD�XP�FRQWH~GR�TXH�PHVFOD�
SUR�GXo}HV�DXWRUDLV�H�FHGLGDV�SRU�VXDV�IRQWHV�RX�FROHJDV��(P�WHU�
PRV�SHGDJyJLFRV��RV�EORJV�HQVLQDP�VHXV�HGLWRUHV�D�HVWDEHOHFHU�
UH�GHV�GH�UHODFLRQDPHQWRV��FXOWLYi�ODV�H�DWXDU�VROLGDULDPHQWH�FRP�
elas. O trabalho colaborativo se distancia tanto do pool quanto da 
com petitividade agressiva que enxerga no concorrente não um ri-
YDO��PDV�R�LQLPLJR�
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x� 0HQRV�SRU�FRQWD�GRV�EORJV�H�PDLV�GHFLVLYDPHQWH�SHOR�HVStULWR�GD�
FKDPDGD�ZHE�����±�TXH�LQFHQWLYD�SDUWLFLSDomR��LQWHUDWLYLGDGH��VHU�
YLoRV�H�FRPSDUWLOKDPHQWR�GH�UHFXUVRV�H�SURGXWRV�±��EORJXHLURV�VmR�
LQVWDGRV�D�WUDEDOKDU�FRP�PDLV�WUDQVSDUrQFLD��DGRWDQGR�D�SRVWXUD�
GH�XP�MRUQDOLVPR�³RSHQ�VRXUFH´��DLQGD�XP�WDEX�

x� A possibilidade de cada aluno dispor de seu próprio blog cria uma 
VL�WXDomR�DWp�HQWmR�LQpGLWD�QDV�HVFRODV�GH�MRUQDOLVPR��R�SURGXWRU�p�R�
SUR�SULHWiULR�GD�PtGLD��1HVVH�VHQWLGR��RV�FXUVRV�GH�FRPXQLFDomR�QmR�
GHYHP�VH�UHVWULQJLU�DSHQDV�jV�HVWUDWpJLDV�GH�HQVLQR�GH�SURGXomR�H�
YHL�FXODomR�GH�FRQWH~GRV��PDV�SUHFLVDP�HQIDWL]DU�QD�IRUPDomR�GRV�
QRYRV� MRUQDOLVWDV�R�HQIUHQWDPHQWR�H�D� VROXomR�GH�SUREOHPDV�GH�
FX�QKR�DGPLQLVWUDWLYR��,VWR�p��QD�FRQGLomR�GH�EORJXHLURV��RV�DOXQRV�
YmR�VH�GHSDUDU�FRP�VLWXDo}HV�GH�WRPDGDV�GH�GHFLVmR�TXH�DQWHV�
¿�FDYDP�UHVWULWDV�jV�F~SXODV�GDV�HPSUHVDV�MRUQDOtVWLFDV��WDLV�FRPR��
EXVFDU�IRUPDV�GH�VXVWHQWDomR�¿QDQFHLUD��XVR�GH�OLQNV�SDWURFLQDGRV�
RX�QmR"���DGRWDU�HVWUDWpJLDV�GH�DPSOLDomR�GH�YLVLELOLGDGH�QR�PDU�
GH�LQIRUPDo}HV�GD�LQWHUQHW��LQVHUomR�GH�OLQNV�HP�TXDLV�PRWRUHV�GH�
EXV�FD�H�GLUHWyULRV�HVSHFLDOL]DGRV"���GH¿QLU�SRVWXUDV�HPSUHVDULDLV�
QD�FR�PXQLGDGH�D�TXH�VHUYH��DGHULU�D�FDPSDQKDV�YLUWXDLV�RX�QmR"���
LQ�YHVWLU� HP� PHFDQLVPRV� H� SURFHVVRV� TXH� FRQ¿UDP� PDLV� FUH�
GLELOLGDGH�H�DXWRULGDGH�MXQWR�j�EORJRVIHUD��WURFDU�OLQNV�H�JHUDU�WUi�
IHJR�FRP�H�SDUD�TXHP"���$Wp�HQWmR��VHP�RV�EORJV��TXHP�UHVSRQGLD�
SHOD�SURGXomR�GH�FRQWH~GR�SRXFR�SDUWLFLSDYD�GH�GHFLV}HV�WmR�HV�
tratégicas quanto essas;

x� (�� WDOYH]� PDLV� LPSRUWDQWH� GR� TXH� IRL� PHQFLRQDGR� DQWHV�� EORJV�
le vam seus editores a lidar com a crítica e o público. Devido ao 
VLV�WHPD�GH�FRPHQWiULRV�TXH�SHUPLWH�QmR�Vy�HORJLRV�H�VXJHVW}HV��
FRPR�UHFODPDo}HV��TXHL[DV�H�FRUUHo}HV��RV�EORJV�DPSOL¿FDP�DV�
YR�]HV�GH�VHXV�OHLWRUHV��TXH�EX]LQDP�QRV�RXYLGRV�GRV�HGLWRUHV��7UD�
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GLFLRQDOPHQWH��R�MRUQDOLVPR�WUDWD�VHX�S~EOLFR�GH�IRUPD�SDWHUQDOLVWD��
GLVWDQFLDGD�H�VHP�D�GHYLGD�FRQVLGHUDomR��&RP�D�H[SHULrQFLD�GRV�
EORJV��RV�DOXQRV�GD�iUHD�±�IXWXURV�SUR¿VVLRQDLV�±�SRGHUmR�PHGLU�
R� UH�WRUQR� GH� VHXV� S~EOLFRV� �feedback��� SUHSDUDU�VH�PHOKRU� SDUD�
HQ�IUHQWDU�VXDV�GHPDQGDV�H�H[LJrQFLDV��H�SHUPLWLU�VH�HQ[HUJDU�DOLD�
GRV� QRV� OHLWRUHV�� %ORJXHLURV� SDUHFHP�RXYLU�PDLV� VHX� S~EOLFR� GR�
TXH�MRUQDOLVWDV��'HPRQVWUDP�SUHRFXSDU�VH�PDLV�HP�FDWLYi�ORV�WDP�
EpP��(VVDV�FDSDFLGDGHV�VmR�PXLWR�EHP�YLQGDV�QR�MRUQDOLVPR�FRQ�
WHPSRUkQHR��DLQGD�PXLWR�HQVLPHVPDGR�H�DUURJDQWH�

4XHU�GL]HU��R�EORJ�p�D�VDOYDomR�GR�HQVLQR�GH�MRUQDOLVPR��FHUWR"�
(UUDGR��FODUR�TXH�QmR��(OH�p�PDLV�XPD�IHUUDPHQWD�HGXFDWLYD��TXH�RIH�
rece potencialidades diversas e permite o desenvolvimento de ha bi-
OLGDGHV�H�FRPSHWrQFLDV�GHVHMiYHLV�j�SUR¿VVmR��0DV�p�SUHFLVR�HQWHQGHU�
TXH�R�EORJ�p�XPD�PtGLD�GH�WUDQVLomR��6LP��HOH�Mi�PXGRX�PXLWR�QRV�VHXV�
SULPHLURV�GH]�DQRV��GHL[DQGR�GH�VHU�DSHQDV�R�GLiULR�YLUWXDO�GR�DGROHV�
FHQWH��9DL�PXGDU�PDLV�QRV�SUy[LPRV�WHPSRV��H�WDOYH]�DWp�GHL[H�GH�H[LV�
WLU��2�EORJ�p�XP�UHFXUVR��XPD�HVWUDWpJLD��XP�SUHWH[WR�

O que importa mesmo é ver o que essa ferramenta permite 
H[WUD��LU� HP� WHUPRV� GH� HQVLQR� H� DSUHQGL]DJHP�QD� SUiWLFD� MRUQDOtVWLFD��
1mR�EDV�WD� MRJDU�RV�DOXQRV�QRV�EORJV�FRPR�VH�DWLUDYDP�FULVWmRV�DRV�
OH}HV��+i� OLPLWDo}HV�QD�SUySULD�PtGLD��VHX�DOFDQFH�PDVVLYR�p�PHQRU�
VH�FRP��SDUDGR�DR�GD�79��SRU�H[HPSOR��DV�FRQGLo}HV�GH�LGHQWL¿FDomR�
FR�QKH�FLPHQWR�GR�S~EOLFR�FRQVXPLGRU�VmR�DLQGD�SULPLWLYDV��HQWUH�RXWURV�
aspectos.

e�QHFHVViULR�FRQVLGHUDU�DLQGD�RXWURV�HOHPHQWRV�UHVWULWLYRV�DR�VX�
FHV�VR�QR�XVR�GRV�EORJV�FRPR�IHUUDPHQWDV�H¿FLHQWHV�GH�HQVLQR�GH�MRU�
QDOLVPR��GHVSUHSDUR�GRV�GRFHQWHV��LQGH¿QLomR�SHGDJyJLFD�GR�VHX�XVR��
FRQVHUYDGRULVPR�GLGiWLFR�H�IDWRUHV�FRPR�DV�EDUUHLUDV�GH�VHJXUDQoD�GH�
DOJXPDV�HVFRODV��TXH� LPSHGHP�D� OLYUH�QDYHJDomR�QD�ZHE�� WHPHQGR�
SRU�QRJUD¿D��SHGR¿OLD��FULPHV�YLUWXDLV�H�FLEHUGLVVLGrQFLD��7RGRV�HVVHV�
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limitadores podem tornar os blogs ferramentas tão úteis quanto hoje 
VmR�PiTXLQDV�GH�HVFUHYHU�
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Blogosfera x campo 
jornalístico:
aproximação e conseqüências

Leonardo Foletto

A efetiva aproximação dos weblogs com o jornalismo tem como 
marco inicial o ano de 2001. Embora ela já se rascunhasse alguns anos 
antes, com a criação dos primeiros blogs em meados da década de 
1990, é em 2001, principalmente com os atentados terroristas às Torres 
Gêmeas do World Trade Center em 11 de setembro, que os weblogs 
passam a ter visibilidade para o grande público e, como conseqüência 
disso, passa a ser vislumbrada a função que eles poderiam ocupar 
no jornalismo. Autores como Blood (2002, 2003), Hiler (2002), Dovigi 
(2003), Gillmor (2004) e Orihuela (2005, 2006) consideram que, a partir 
dessa data, os testemunhos pessoais sobre determinados aconteci-
mentos, situações ou lugares, que já correspondiam à grande parte 
da blogosfera, passaram a ganhar maior importância como informação 
de relevância jornalística; isso se dá em grande parte devido ao caos 
que se tornou a busca por qualquer tipo de informação sobre o que 
es tava acontecendo nos locais dos atentados e também porque, do 
ou tro lado, havia pessoas no local que desejavam compartilhar suas 
his tórias e, como diz Hiler (2002), “publicar a verdade”. Dan Gillmor, em 
HQ�WUHYLVWD�D�$QGUHZV��D¿UPRX�TXH�R�FDRV�TXH�VH�LQVWDXURX�QR�PXQGR�
todo com a intensa busca por informação sobre as vítimas do atentado 
foi o “ponto da virada” para o mundo dos blogs: 
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Nós tivemos uma explosão de testemunhos pessoais e 
públicos, e alguns deles eram bastante poderosos. Eu 
me lembro do velho clichê que dizia que os jornalistas 
escreviam o primeiro rascunho bruto da história. Bem, 
agora os blogueiros é que estavam escrevendo esse 
rascunho (Gillmor apud Andrews, 2006).1

3RXFRV�PHVHV�GHSRLV��Mi�VH�QRWDYD�XP�FUHVFLPHQWR�VLJQL¿FDWLYR�
de blogs sendo usado como fontes de informação de relevância jor-
na lística, fazendo com que eles, de alguma maneira, passassem a 
LQ�ÀXHQFLDU� R� MRUQDOLVPR��5HFXHUR� ������� GL]� TXH� ³HVVD� LQÀXrQFLD� VH�
tor nou muito mais clara a partir do início da guerra no Iraque [em 
mar ço de 2003] com o aparecimento na mídia e no ciberespaço dos 
warblogs, blogs que têm como foco central a questão da Guerra, sob 
as suas mais diversas formas”. Os editores dessas páginas da web 
con tavam o dia-a-dia da guerra sob o seu ângulo, personalizando a 
in for mação passada na persona do autor que as divulga, contrapondo-
se com a visão objetiva e impessoal que o jornalismo tem como prática 
consolidada.

A partir de então, os weblogs com informações jornalísticas, pro-
duzidos por jornalistas ou não, passaram a ganhar espaço no jornalismo 
digital. E, naturalmente, esse crescimento provocou discussões sobre o 
real valor da informação postada nos blogs, já que muitos deles não se 
utilizavam dos procedimentos adotados pelo jornalismo praticado pela 
mídia tradicional. Esaas discussões surgiram em torno principalmente 
de uma questão: podem os blogs praticar o jornalismo?

Na academia, diversos autores questionam-se sobre essa per-
JXQWD��$�DPHULFDQD�5HEHFFD�%ORRG��������D¿UPD�TXH�DV�WpFQLFDV�MRU�
na lís ticas não poderiam ser praticadas pelos blogueiros – pelo menos 
não da forma como foram concebidas inicialmente; Lasica (2002) citou 
os blogs como uma forma de “jornalismo amador”, em que muito das 
H[SHFWDWLYDV� SUR¿VVLRQDLV� DWXDLV� QmR� HVWDUmR� PDLV� SUHVHQWHV�� :DOO�
1 Disponível em http://www.wired.com/news/culture/media/0,71753-0.html. Acesso em 10/11/2007.
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(2004) vai numa mesma linha ao dizer que eles são como um “merca-
do informal” do jornalismo, em que a entrada é mais fácil para os “pe-
quenos jogadores” – no caso, os jornalistas-blogueiros. 

1XP�RXWUR�ODGR�GD�GLVFXVVmR��5HJDQ��������GL]�TXH�R�VXUJLPHQWR�
desse tipo de weblog expõe os pontos fracos do jornalismo, mudando 
muitas das opiniões convencionais sobre quem é o jornalista e o 
TXH�p�R�MRUQDOLVPR��5RVHQ��������GL]�TXH�HOHV�VmR�FRPR�“uma força 
que abrirá os buracos existentes nas ‘muralhas’ dos gatekeepers, dan-
GR�XP�¿P�DR�UHLQR�GH�VREHUDQLD�GR�MRUQDOLVPR”2��5RVHQ���������$X�WR�UHV�
como Salaverría (2005) e Aldé & Chagas (2005) apontam ainda para 
outras questões, indicando o weblog como um novo gênero dentro do 
jornalismo digital.

Enquanto os pesquisadores de jornalismo buscam compreender 
o fenômeno dos weblogs, o mercado começa a incorporá-los grada-
tivamente. Grandes grupos de mídia passam a contar, em seus portais, 
com blogs de seus colunistas mais experientes ou mesmo de editorias 
HVSHFt¿FDV��HPERUD��QXP�SULPHLUR�PRPHQWR��PXLWR�GHOHV�VHMDP�DSUH�
sentados como colunas “que mudaram de nome e se tornaram mais 
dinâmicas, com atualização contínua e a possibilidade de inserção de 
comentários dos leitores” (Palacios, 2006b). Mesmo com essas limi-
ta ções, um número considerável de jornais on-line passa a adotar os 
weblogs como ferramentas de seus sítios, “acreditando no poder indi-
vidual e no interesse do público que busca notícias na internet pelos 
EORJV´��4XDGURV��5RVD�H�9LHLUD���������QRV�(VWDGRV�8QLGRV������GRV�
100 maiores jornais americanos3 utilizam-se de blogs em suas ver-
V}HV�QD�ZHE��1R�%UDVLO��QmR�Ki�DLQGD�XPD�SHVTXLVD�TXH�TXDQWL¿TXH�
HVVHV�GDGRV��PDV�XPD�REVHUYDomR�UiSLGD�p�VX¿FLHQWH�SDUD�QRWDU�TXH�
pelo menos alguns dos jornais considerados mais importantes do 

��7UDGXomR�GR�$XWRU��³D�IRUFH�WKDW�ZLOO�µEORZ�RSHQ�KROHV�LQ�WKH�JDWHNHHSHUV¶�¿UHZDOOV¶��DQG�DV�HQGLQJ�
MRXUQDOLVP¶V�UHLJQ�RI�µVRYHUHLJQW\¶��5RVHQ���������Disponível em: http://journalism.nyu.edu/pubzone/
weblogs/pressthink/2005/01/21/berk_essy.html. Acesso em 14/11/2007.
3 Os resultados completos da pesquisa podem ser vistos no http://journalism.nyu.edu/pubzone/blue- Os resultados completos da pesquisa podem ser vistos no http://journalism.nyu.edu/pubzone/blue-
plate/issue1/top100.html. Acesso em 23/11/2007.
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país (Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, Jornal do 
Brasil, Zero Hora) mantêm blogs de seus jornalistas em suas versões 

na rede. Isso sem contar os blogs com informações de relevância jor-

nalística que são editados de forma independente, sem vinculação a 

JUDQGHV�SRUWDLV�GH�PtGLD��TXH��HP�SDtVHV�FRPR�(VWDGRV�8QLGRV�H�,Q�
glaterra, passam a ganhar um espaço cada vez maior, com alguns até 

disputando a audiência com empresas jornalísticas tradicionais. 

 

Blogosfera X campo jornalístico

A repercussão causada pela aproximação da blogosfera e do 

cam  po jornalístico, juntamente da crescente propagação dos blogs 

na in ternet, passou a provocar sérios questionamentos no habitus4 do 

cam po jornalístico. Alguns recursos utilizados comumente em jornais 

on-line tradicionais, como a interatividade, têm sua função questionada 

frente à liberdade com que a blogosfera se utiliza deles e, mais do que 

isso, os aproveita para criar novas discussões e trazer novas infor-

PDo}HV��8P�H[HPSOR��D�IDFLOLGDGH�GH�DFHVVR�j�FULDomR�GH�XP�EORJ�±�
bas ta um computador com ligação à internet e alguns poucos minutos 

– pode provocar dúvidas da ordem do habitat do campo, trazendo uma 

questão pertinente: como, teoricamente, qualquer informação pu bli-

cada em um blog pode adquirir status de notícia; quem estaria ocu-

pando o habitat do campo jornalístico e, portanto, fazendo o papel de 

agente do campo? 

Os questionamentos trazidos ao habitus do campo jornalístico 

4 Tanto o conceito de habitus quanto o de campo usados aqui são os formulados pelo francês Pierre 

%RXUGLHX��'H�PDQHLUD�UHVXPLGD��SRGH�VH�GH¿QLU�R�habitus como sendo “um sistema de disposições 

duráveis e transponíveis que, integrando todas as experiências passadas, funciona a cada momento 

como uma matriz de percepções, de apreciações e de ações“ (apud Setton, 2002), e o campo como 

”um espaço social estruturado, um campo de forças – há dominantes e dominados, há relações 

constantes, permanentes, de desigualdade, que se exercem no interior deste espaço – que é também 

um campo de lutas para transformar ou conservar este campo de forças. Cada um, no interior desse 

XQLYHUVR��HPSHQKD�HP�VXD�FRQFRUUrQFLD�FRP�RV�RXWURV�D�IRUoD��UHODWLYD��TXH�GHWpP�H�TXH�GH¿QH�VXD�
posição no campo e, em conseqüência, suas estratégias” (Bourdieu, 1997:57).
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pela blogosfera acabam provocando efeitos de várias ordens no mes-
mo. Palacios (2006a) aponta como sendo oito esses efeitos de apro-
ximação entre a blogosfera e o campo jornalístico. Eles serão ex pli-
cados a seguir.  

1) Subversão do lugar de emissão (“liberação do pólo emissor”); 
Por ser gratuito e de fácil acesso, qualquer um pode criar um 

blog e postar o que quiser nele, inclusive informação de relevância 
jornalística. Assim, ocorre a liberação do pólo de emissão da infor-
mação para qualquer um que tenha o interesse em obtê-lo, não o dei-
xando somente com os agentes do campo jornalístico. Subverte-se 
o tradicional lugar de emissão; é aberta uma brecha para que outros 
emissores possam ocupar um espaço que até então não existia, fazen-
do com que mais pessoas tenham o seu lugar para informar e o use da 
maneira que achar adequado – muito embora ter esse espaço, por si 
Vy��QmR�JDUDQWD�XPD�YLVLELOLGDGH�VLJQL¿FDWLYD�D�HOH��

2) Questionamento do habitat do campo (“quem são os jor na-
listas?”);

Não-jornalistas podem adquirir livremente um lugar de emissão 
GD� LQIRUPDomR� MRUQDOtVWLFD�H�XVi�OR�SDUD�HVVH�¿P�VHP� WHU� FRQGLo}HV�
teó ricas e muitas vezes técnicas para isso. Com a profusão de blogs, 
cujas informações ganham status jornalístico, haverá necessidade de 
maior seleção destes por parte dos usuários da web; essa seleção 
vai se basear, dentre outros fatores auxiliares, no questionamento de 
quem é que está ocupando o habitat do campo jornalístico e fatalmente 
levará à pergunta: o blogueiro é ou não jornalista, ou melhor dizendo, 
um agente do campo jornalístico? 

Essa pergunta provocará uma dúvida na ordem do habitat do 
FDPSR��R�TXH�WRUQDUi�QHFHVViULR�UHSHQVDU�R�SDSHO�GR�MRUQDOLVWD�D�¿P�
GH�QRYDPHQWH�LGHQWL¿Fi�OR�RX�QmR�FRPR�~QLFR�DJHQWH�GR�FDPSR�MRU�QD�
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lístico. Como decorrência, é possível que haja uma revisão, ou reor-
denamento, do habitus do mesmo.

3) Mudança nos critérios de noticiabilidade; 
Com o acréscimo de novos pólos na emissão da informação 

MRU�QDOtVWLFD�� RV� FULWpULRV� XWLOL]DGRV� SDUD� FODVVL¿FDU� GHWHUPLQDGR�DFRQ�
tecimento como notícia tornam-se diferentes. Haverá pessoas para 
DOpP�GR�FDPSR�FODVVL¿FDQGR�RV��R�TXH�Mi�SUHVXPH�TXH�RXWURV�LQWHUHV�
ses podem ser levados em conta na hora de determinar o que é ou não 
notícia; do outro lado, haverá um maior número de pessoas inte res-
sadas em fatos que não ganhariam status de notícia se não houvesse 
DOJXpP�SDUD�FODVVL¿Fi�ODV�FRPR�WDO�

8P�H[HPSOR�VLPSOHV�DMXGD�D�H[SOLFDU�HVVH�H�WDPEpP�RV�GRLV�SUL�
meiros efeitos apontados nos subtópicos anteriores: às onze horas da 
noite, acontece um acidente entre dois carros em frente a um parque 
importante de uma grande cidade. Devido a uma série de situa ções 
pa recidas ou de maior gravidade ocorridas no mesmo dia, o jornal local 
QmR�QRWLFLRX�R�DFLGHQWH�HP�VXD�HGLomR�GR�GLD�VHJXLQWH��8P�EORJXHLUR�;��
mo rador do local, que, no momento da batida violenta dos dois carros, 
es tava na janela de seu apartamento, tirou uma foto do ocorrido. Em 
pou cos minutos, acessou a internet em seu computador pessoal e 
produziu uma nota sobre o acontecimento, com foto, e a postou em 
seu blog. 

8P�WDPEpP�YL]LQKR�GR�ORFDO�GR�DFLGHQWH��DVVtGXR�QDYHJDGRU�GD�
ZHE��FRQKHFLD�R�EORJ�GH�;�H�R�DFHVVRX��UDSLGDPHQWH��OLJRX�SDUD�RXWURV�
vizinhos pedindo para fazerem o mesmo; estes ligaram para outros 
co nhecidos e, dentre eles, estava um parente de um dos envolvidos 
QD�EDWLGD��2�EORJXHLUR�;��HP�SRXFR� WHPSR��YLX�VHX�SRVW�JDQKDU� LP�
portância ao ser a única fonte de informação sobre o acidente. Esse 
H[HPSOR� SRGH� WUD]HU� DOJXPDV� TXHVW}HV� SHUWLQHQWHV�� R� EORJXHLUR� ;�
postou a informação em seu blog pelo fato de estar perto do local do 
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fato, e essa informação ganhou importância para determinado grupo 

de pessoas, adquirindo para eles status de notícia. Daí se deduz que a 

SUHVHQoD�GH�SHVVRDV�DOpP�GR�FDPSR�FODVVL¿FDQGR�IDWRV�FRPR�QRWtFLD��
com interesses diferentes dos agentes do campo, pode reforçar a ‘pro-

[LPLGDGH¶�FRPR�XP�LPSRUWDQWH�FULWpULR�GH�QRWLFLDELOLGDGH��2�EORJ�;�WDP�
EpP�VH�EHQH¿FLRX�SHOD� OLEHUDomR�GR�SyOR�HPLVVRU�GD� LQIRUPDomR�GH�
UHOHYkQFLD�MRUQDOtVWLFD�SDUD�SURGX]LU�R�VHX�SRVW��R�TXH�H[HPSOL¿FD�R�SUL�
meiro efeito causado pela aproximação da blogosfera e do jornalismo; 

H�R�PHVPR�EORJXHLUR�;��TXH�QmR�p�MRUQDOLVWD��SDVVRX�D�RFXSDU��VHP�VH�
dar conta, um lugar no habitat�GR�FDPSR�MRUQDOtVWLFR��R�TXH�FRQ¿UPD�R�
segundo efeito. 

4) Maior vigilância da mídia tradicional; 
Como citado no segundo capítulo, o advento dos blogs de infor-

mação de relevância jornalística é decorrente de vários fatores e, den-

tre os principais, está o fato de que muitas pessoas não estavam con-

tentes com o que era noticiado pelo jornalismo tradicional, cada vez 

mais distante da realidade por elas observada. A expansão mundial 

dos weblogs do início da década possibilitou que muitas pessoas pas-

sas sem a manifestar essa insatisfação, transformando os seus blogs 

em “observatórios da imprensa”. Atentos a cada passo da mídia tra-

dicional, eles podem apontar os erros cometidos com mais liberdade 

do que em outras mídias, transformando-se em poderosos antídotos 

contra o jornalismo descuidado.

$�PtGLD�WUDGLFLRQDO��VHQWLQGR�VH�PDLV�¿VFDOL]DGD��SRGH�RSWDU�SRU�
critérios mais claros na hora de escolher o que é ou não notícia, assim 

como em sua relação com o grande público. 

5) Ampliação do debate pela via de comentários de usuários; 
Da mesma forma como a criação de um blog é feita de forma fá-

cil e rápida, a interatividade dele com o usuário da internet através da 
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ferramenta de comentários também o é. Em grande parte dos blogs 

existentes, pode-se deixar um comentário apenas clicando no link que 

é oferecido; por vezes, é exigido que o usuário se cadastre no servidor 

em que o blog está hospedado, o que prontamente se pode fazer colo-

cando o e-mail e nome da pessoa. Essa facilidade encontrada propicia 

um aumento do debate entre o produtor da informação de relevân cia 

jornalística e o seu leitor, possibilitando que haja maior quantida de e 

rapidez na troca de informação entre as duas partes. 

 6) Potencialização do jornalismo público (jornalismo participa-
tivo, grassroots journalism);

A facilidade já citada de se criar um blog faz com que qualquer 

pessoa que queira disponibilizar sua informação tenha possibilidade de 

fazer isso. Dessa forma, cresce ainda mais a possibilidade de qual quer 

cidadão participar na produção e veiculação da informação, aumen-

tando o potencial do chamado jornalismo participativo5 e provocando 

ainda mais discussões se este novo “cidadão-repórter” pode ou não se 

tornar agente do campo jornalístico.

7) De audiência a rede;
A relação entre os produtores e os consumidores de notícia no 

jor nalismo de hoje, que ainda tem como esquema predominante o “um-

muitos”, pode vir a se tornar “muitos-muitos”, formando assim uma rede 

mundial de produção e transmissão de conteúdo e informação. O leitor 

deixa de ser passivo e passa a ser um usuário dessa rede.

As decorrências para o campo jornalístico desta nova relação que 

VH�IRUPD�VmR�FRQVLGHUiYHLV��8PD�GHODV�p�TXH�HVWD�UHGH�GH�SURGXomR�
de informação – sendo informação de relevância jornalística – pode 

rei vin dicar uma posição dentro do campo jornalístico, independente da 

��2�MRUQDOLVPR�SDUWLFLSDWLYR�p�GH¿�QLGR�SRU�-�'��/DVLFD�FRPR�³R�DWR�GH�XP�FLGDGmR�RX�JUXSR�GH�FLGD��2�MRUQDOLVPR�SDUWLFLSDWLYR�p�GH¿QLGR�SRU�-�'��/DVLFD�FRPR�³R�DWR�GH�XP�FLGDGmR�RX�JUXSR�GH�FLGD-

dãos, desempenhar um papel ativo nos processos de recompilação, cobertura, análise e difusão de 

QRWtFLDV�H� LQIRUPDomR´��/DVLFD���������'LVSRQtYHO�HP��KWWS���ZZZ�RMU�RUJ�RMU�ZRUNSODFH������������
php. Acesso em 09/03/2007.
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aceitação ou não dos agentes deste campo (jornalistas), o que pode 

RFDVLRQDU�XPD�UHGH¿QLomR�GR�SUySULR�habitus do campo jornalístico. 

Essa constatação leva a crer que o jornalismo pode passar por 

uma transformação de suas normas e leis, incorporando novas carac-

WHUtVWLFDV�RX�PRGL¿FDQGR�DV� Mi�H[LVWHQWHV��H��GHVVD�PDQHLUD��R�FDP�
po jornalístico como se conhece hoje poderá passar por uma séria 

transformação.

8) Novo ecossistema informativo;
Esse efeito diz respeito ao novo sistema de produção de infor-

mação citado no subtópico anterior, que prevê a mudança da relação 

dos produtores e consumidores de informação jornalística de audiência 

para rede. É ainda uma incógnita como esse novo ecossistema infor-

mativo se dará; é possível que ele se forme nos moldes da blogosfera, 

em que o modelo de circulação “muitos-muitos” fará com que tanto 

jornalistas quanto blogueiros participem, de maneira conjunta, de uma 

rede aberta de produção de informação jornalística. Pode se formar 

assim um fenômeno que transitará à parte pelo campo jornalístico, 

constituindo-se por meio de uma simbiose de funções e interesses das 

duas partes envolvidas.

Os oito efeitos citados aqui questionam o habitus do campo jor-

nalístico; esse questionamento traz como conseqüência a criação de 

diretrizes para o alargamento do campo. Palacios (2006a) apresenta 

três diretrizes principais, que vão ser detalhadas no próximo tópico. 

Alargamento do campo jornalístico 

Até aqui, viu-se que a blogosfera – um espaço anárquico, informal, 

em que ocorrem múltiplas conversações entre os blogs e a cultura que 

eles geram – aproximou-se do campo jornalístico como um fenô me-
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no disperso, não organizado, e produziu efeitos de várias ordens no 

habitus desse campo. Como conseqüência dos efeitos, três diretrizes 

para o aumento do campo jornalístico foram pensadas, apontando 

dire ções para o alargamento do mesmo. 

A seguir, serão apresentadas as três diretrizes:

1) Jornalismo difuso;
³-RUQDOLVPR�GLIXVR´�p�R�QRPH�GDGR�SRU�3DODFLRV�DR�XVR�GR�EORJ 

como instrumento de reportagem – ou de um testemunho, de uma 

crô nica – de determinado local onde fatos de extrema relevância jor-

nalística estão acontecendo. É dada a voz aos que estão na “cena do 

crime”, vendo com seus próprios olhos a realidade que lhes é oferecida 

para enxergar. Os blogueiros utilizam sua posição privilegiada em de-

ter minado local para noticiar aquilo que vêem de forma mais direta, 

pessoal, o que acarreta não respeitar todas as normas do campo jor-

nalístico. A apuração, que acaba sendo de menor qualidade, é com-

pensada pelo maior uso da opinião do blogueiro que, estando no local 

dos acontecimentos, tem a possibilidade de melhor contextualizar a 

sua informação com ações que o jornalismo tradicional não teria inte-

resse, condições e liberdade para fazer, como, por exemplo, ouvir 

todo o tipo de pessoas (mesmo que elas não sejam categorizadas 

FRPR�³IRQWHV�FRQ¿iYHLV´��H�XVDU�D�SULPHLUD�SHVVRD�SDUD� UHODWDU�XPD�
experiência vivida.

Exemplo prático do jornalismo difuso são os warblogs, blogs que 

tem como foco central a questão da guerra criados por pessoas que 

HVWmR�QRV�ORFDLV�RQGH�RFRUUHP�FRQÀLWRV�DUPDGRV��(VVHV�EORJV��FRPR�
citado anteriormente, foram responsáveis pelo aumento da visibilidade 

H�GD�LQÀXrQFLD�GD�EORJRVIHUD no jornalismo ainda em 2003, quando o 

seu uso foi bastante comum em decorrência da proximidade da Guerra 

do Iraque e da invasão americana ao Afeganistão.

Palacios (2006a) aponta como principal força desse tipo de jor-

na lismo a multivocalidade presente nele e o testemunho direto com 
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que seus autores se propõem a fazer. Como fraqueza, sinaliza a “in-
ca pacidade de fornecer um contexto interpretativo de maneira que 
D� FKXYD� GH� LQIRUPDo}HV� SRVVD� DGTXLULU� VLJQL¿FDGR� H� WUDQVIRUPDU�VH�
em conhecimento” (Palacios 2006a), daí surgindo, também, o nome 
³GLIXVR´�GD�FODVVL¿FDomR��

2) Jornalismo de recuperação da informação residual (“jornalismo 
lateral”); 

É o tipo de jornalismo que se dispõe a dar visibilidade a notícias, 
eventos e fatos que não ganham relevância oportuna na mídia tradi-
cional. O advento dos blogs como novos pólos de emissão da infor-
mação jornalística dentro do campo possibilita maior diversidade de 
DVVXQWRV�H�DFRQWHFLPHQWRV�TXH�SRGHUmR�YLU�D�VHU�FODVVL¿FDGRV�FRPR�
notícias, o que, logicamente, traz consigo uma diferença nos critérios 
de noticiabilidade usados até então. 

De início, com o maior número de pessoas publicando em seus 
blogs fatos e acontecimentos com valor noticioso, outros interesses 
serão levados em conta na hora de determinar o que é ou não notícia. 
Assim, tanto aquilo que hoje é descartado pela mídia tradicional – por 
exemplo, o caso do acidente usado no terceiro efeito no habitus cau-
sado pela aproximação do campo jornalístico e da blogosfera – como 
também os fatos que não foram aproveitados de uma forma adequada 
por essa mesma mídia podem ser utilizados pelos blogueiros, o que 
pode levar a mais fatos serem considerados como notícias. 

O aumento de produção de notícias fora do campo jornalístico 
pro picia também maior diversidade de informações noticiosas produ-
zidas. Como conseqüência, é ampliada a percepção de que existem 
mais informações com valor noticioso do que a mídia hoje mostra. É 
o advento do chamado “jornalismo lateral”, que traz novos fatos para 
o cidadão, acostumado com o jornalismo “horizontal” produzido pela 
mídia tradicional. 
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3) Jornalismo de aprofundamento da colaboração (“jornalismo 
co laborativo”);

A capacidade conversacional dos blogs por meio da blogosfera 

traz a possibilidade de se produzir uma informação de relevância jor-

nalística em que mais pessoas estejam envolvidas em sua produção, 

e até mesmo na sua apuração. Isso ocorre de duas formas: através 

da ferramenta de comentários, e, principalmente, dos links, que possi-

bilitam uma interligação de diversas pessoas, ao mesmo tempo, apu-

rando e complementando a informação praticamente até o seu esgo-

tamento completo.

8P� GRV� UHVXOWDGRV� GHVVD� FRODERUDomR� p� R� DSURIXQGDPHQWR� GH�
assuntos que ela pode trazer, na medida em que mais pessoas traba-

lhando na abordagem do fato proporcionarão maior riqueza de detalhes 

ao apresentá-lo como notícia. Outra decorrência é que a permanência 

da notícia em um circuito que se retroalimenta constantemente pela 

multiplicidade de vozes faz com que novas perspectivas e olhares 

sempre possam ser acrescentados. 

Como as perspectivas apontam uma web cada vez mais rápida e 

fácil de usar nos próximos anos, o potencial de crescimento desse tipo 

de jornalismo de aprofundamento da colaboração só tende a crescer. 

Conclusão

As três diretrizes de alargamento do campo jornalístico aqui mos-

tradas são decorrências diretas dos efeitos causados pela aproximação 

entre a blogosfera e o campo jornalístico. Apesar de estarem apresen-

tadas de forma separada, pode-se notar que elas apontam para o 

mes mo sentido: o de buscar uma maior interação entre os diferentes 

agen tes de uma sociedade, de tornar o jornalismo mais articulado – o 

que acarreta uma apresentação dos fatos de maneira mais complexa 
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HP�UHODomR�j�IRUPD�VLPSOL¿FDGD�H�UHGXFLRQLVWD�TXH�SUHGRPLQD�KRMH��$�
esse tipo de jornalismo mais praticado hoje, que está dentro do campo 
sendo pressionado pela blogosfera, Mar de Fontcuberta (2006) chama 
de “jornalismo mosaico”.

É um tipo de jornalismo que não atende a todas as necessidades da 
sociedade complexa atual, em que os fenômenos sociais estão “a cada 
dia mais inter-relacionados, e onde a busca do isolamento de cada um 
GHVWHV�D�¿P�GH�VH�DFKDU�XPD�VROXomR�~QLFD�H��SRUWDQWR��VLPSOHV��OHYD�D�
ocultar toda a realidade que se pretende solucionar” (Morin, 2005:12). 
Em contraponto a esse tipo de jornalismo, compartimentalizado, orga-
nizado como um sistema fechado em si mesmo, a autora propõe que 
o jornalismo desejável hoje deva responder às características de um 
sistema aberto, que está em contínua relação com o entorno no qual 
se desenvolve, recebendo informação desse entorno e lhe dando a 
resposta possível. É então que Fontcuberta (2006) apresenta o conceito 
de jornalismo sistema, como aquele que não isola os acontecimentos, 
mas os organiza em um contexto determinado que estabelece uma 
gama de interações com seus receptores, contribuindo assim na 
construção do sentido e na compreensão da realidade:

O jornalismo sistema explica processos em que os fatos 
aparentemente novos ou inesperados são sucessivas 
pontas de muitos icebergs sociais cujas partes ocultas 
QXQFD� IRUDP� VX¿FLHQWHPHQWH� PRVWUDGDV�� (�� SDUD� LVVR��
ele sabe que as notícias necessitam ser explicadas, 
analisadas e interpretadas desde seu princípio (ou desde 
VXD�HFORVmR�D� OX]�S~EOLFD��DWp�R�¿P�� ������ ,VVR�VLJQL¿FD��
em primeiro lugar, a busca da máxima transparência 
na produção de pautas jornalísticas e nos critérios em-
pregados para a adoção ou não das mesmas; (...) implica 
oferecer uma explicação e um seguimento dos fatos 
no ticiáveis que leve em conta o processo de seu de-
senvolvimento desde todas as perspectivas necessárias 
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para sua compreensão pluridimensional6 (Fontcuberta & 

Borrat, 2006:42).

Em outras palavras, é uma proposta para se adotar o pensamento 

complexo no campo jornalístico; buscar fazer um jornalismo complexo 

para uma sociedade complexa, na qual, essencialmente, o público 

deixa de ser simples consumidor de uma mercadoria rígida para passar 

a ser um participante desse sistema que seria adotado na produção de 

notícias.

É no sentido do jornalismo sistema que apontam as três diretrizes 

de alargamento do campo jornalístico ocasionadas pela blogosfera. 

Trans formar o consumidor em participante, usar diferentes estratégias 

±�FRPR�RV�WHVWHPXQKRV�SHVVRDLV��SRU�H[HPSOR�±�D�¿P�GH�EXVFDU�XPD�
con textualização maior dos acontecimentos, trazer novos fatos à tona 

para propor uma explicação mais coerente com a realidade complexa 

que se apresenta aos cidadãos: são todos recursos que os blogs pro-

dutores de informações de relevância jornalística estão trazendo ao 

jornalismo tradicional. 

Pode-se dizer que os blogs estão trazendo isso também porque 

eles próprios são frutos diretos de uma resposta à reivindicação da so-

ciedade atual por uma informação mais complexa. O advento do uso 

dos weblogs como fonte de informação de relevância jornalística, em 

2001 veio para responder a uma demanda da sociedade de ter ou tras 

visões dos acontecimentos, articulando os fatos como um todo e ex-

plicando o contexto em que eles estão inseridos. 

A questão ainda a ser estudada e debatida é de que forma esse 

jornalismo sistema pode ser aplicado na prática, no dia-a-dia do jor-

6 “El periodismo sistema explica procesos en los que los hechos aparentemente nuevos o ines-

perados son las sucesivas puntas de muchos icebergs sociales cuyas partes ocultas nunca fueron lo 

VX¿FLHQWHPHQWH�PRVWUDGDV�<�SDUD�HOOR�VDEH�TXH�ODV�QRWLFLDV�QHFHVLWDQ�VHU�H[SOLFDGDV��DQDOL]DGDV�H�
LQWHUSUHWDGDV�GHVGH�VX�SULQFLSLR��R�GHVGH�VX�HFORVLyQ�D�OD�OX]�S~EOLFD��KDVWD�VX�¿Q�������(OOR�VLJQL¿FD�HQ�
primer lugar la búsqueda de la máxima transparencia en la producción de sus pautas periodísticas, 

en los criterios empleados para la inclusión (…) Implica ofrecer una explicación y un seguimiento de 

los hechos noticiables que tenga en cuenta el proceso de su desarrollo desde todas las perspectivas 

necesarias para su comprensión pluridimensional.” [Tradução do autor] 
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na lismo. Se ele é fruto de uma reivindicação da sociedade por um 
jornalismo mais complexo, articulado e não tão reducionista e simplista, 
FRPR�TXH��QD�SUiWLFD��VH�GDUi�HVVD�FRQ¿JXUDomR"�&RPR�WUDQVIRUPDU�
o consumidor em usuário de um sistema de produção de notícias sem 
que o mesmo não perca a credibilidade e adote procedimentos que 
não estão no habitus do campo jornalístico? Ou mesmo o habitus, não 
terá ele que se “adaptar” a esse sistema complexo, tendo de passar 
por mudanças que tocam diretamente no seu âmago? 

São questões que, por ora, não encontram respostas. A busca 
por elas, aliada à expansão da web para cada vez mais lugares e 
pes soas distintas, é que possivelmente provocará o surgimento de al-
gumas hipóteses mais consistentes para explicar a situação. Como 
diz Orihuela (2006), “os blogs abriram a porta para que as pessoas se 
convertam em protagonista dos processos comunicativos. Mas mais 
além dos blogs se estende o fenômeno de todos os meios sociais, e 
isso não é uma moda nem uma tendência, mas uma mudança de para-
digmas que não tem mais volta”. 
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Blogs como nova categoria 
de webjornalismo

Juliana Lúcia Escobar

'HVGH�TXH�R�ZHEMRUQDOLVPR�FRPHoRX�D�VH�FRQ¿JXUDU�� VXUJLUDP�
diferentes iniciativas que buscaram explorar o que diversos autores 
�'HX]H��������3DOiFLRV��������'tD]�1RFL������E��FRQVLGHUDP��FRP�DO�
JXPDV�FRLQFLGrQFLDV��FRPR�FDUDFWHUtVWLFDV�SUySULDV�GR� MRUQDOLVPR�QD�
ZHE��&DUDFWHUtVWLFDV�TXH�VmR��D�QRVVR�YHU��SRWHQFLDOLGDGHV�GR�DPELHQWH�
ZZZ�QR�TXH�GL]�UHVSHLWR�j�GLVSRVLomR�H�j�GLYXOJDomR�GH�TXDOTXHU�WL�
SR�GH�FRQWH~GR��8P�GRV�REMHWLYRV�GR�WUDEDOKR�TXH�GHX�RULJHP�D�HVWH�
DUWLJR�±�QRVVD�GLVVHUWDomR�GH�PHVWUDGR��GHIHQGLGD�HP�PDLR�GH�����1 
±�HUD�GHVFREULU�FRPR�WDLV�SRWHQFLDOLGDGHV�SRGHP�VHU�H[SORUDGDV�SHOD�
DSURSULDomR�MRUQDOtVWLFD�TXH�YHP�VHQGR�IHLWD�GRV�EORJV��XP�QRYR�PH�
FD�QLVPR�GH�SXEOLFDomR�GH�FRQWH~GRV�QD�ZHE TXH�JHUD�XP�PRGHOR�HV�
SHFt¿FR�GH�VLWH��

&RQVLGHUDPRV�TXH�DV�WHFQRORJLDV��H�PXLWR�HVSHFLDOPHQWH�DV�GH�FR�
PXQLFDomR��QmR�GHWHUPLQDP�RV�IHQ{PHQRV�VRFLRFXOWXUDLV��PDV�RV�FRQ�
GLFLRQDP��$R�HVWXGi�ODV��SRUWDQWR��p�SUHFLVR�FRQVLGHUDU�DV�DSURSULDo}HV�
TXH�GHODV�ID]HP�RV�DJHQWHV�KXPDQRV��FRQVFLHQWHV�GH�TXH�VmR�VHPSUH�
SURFHVVRV�FRPSOH[RV�TXH�JHUDP�LQÀXrQFLDV�UHFtSURFDV���

3DUD�GHVFREULU�R�TXH�R�EORJ��FRPR�WHFQRORJLD��SRGH�WUD]HU�SDUD�
D� SUiWLFD� SUR¿VVLRQDO� GR� MRUQDOLVPR�� UHDOL]DPRV� XP� HVWXGR� GH� FDVR��
1�(6&2%$5��-��/��³Deu no post - blogs como nova categoria de webjornalismo: um estudo de 
caso sobre o Blog do Noblat”. Universidade GR�(VWDGR�GR�5LR�GH�-DQHLUR��33*&��'LVVHUWDomR�GH�
0HVWUDGR�������
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WHQ�GR�FRPR�KLSyWHVH�D�SRVVLELOLGDGH�GH�R�MRUQDOLVPR�GH�EORJ�HVWDU�VH�
FRQ¿JXUDQGR�FRPR�XPD�QRYD�FDWHJRULD�SDUD�R�ZHEMRUQDOLVPR� (VFR�
lhemos o Blog do Noblat�SRU�WHUPRV�FRQVWDWDGR��HP�WUDEDOKR�DQWHULRU��
TXH�� HPERUD� QmR� WHQKD� VLGR� FURQRORJLFDPHQWH� R� SULPHLUR� MRUQDOLVWD�
EUDVLOHLUR�D�FULDU�XP�EORJ��R�GHVWDTXH�DOFDQoDGR�SHOD�DWXDomR�GH�1REODW�
FRPR�EORJXHLUR�GXUDQWH�R�GHVHQURODU�GR�HVFkQGDOR�TXH�¿FRX�FRQKHFLGR�
FRPR�PHQVDOmR�SHUPLWH�QRV�FRQVLGHUDU�TXH�HOH�WHULD�LQDXJXUDGR��HP�
������R�MRUQDOLVPR�GH�EORJ�QR�%UDVLO�� 

$GRWDPRV�D�SHUVSHFWLYD�TXH�FRQVLGHUD��QR�GHVHQYROYLPHQWR�WDQWR�
GR� MRUQDOLVPR�TXDQWR� GDV� WHFQRORJLDV� GH� FRPXQLFDomR�� DVSHFWRV� GH�
FRQWLQXLGDGH�PDLV�GR�TXH�RV�GH�UXSWXUD��&RQFRUGDPRV�FRP�3DOi�FLRV��
para quem 

DV�FDUDFWHUtVWLFDV�GR�-RUQDOLVPR�QD�ZHE�DSDUHFHP��PD�
MRULWDULDPHQWH��FRPR�&RQWLQXLGDGHV�H�3RWHQFLDOL]Do}HV�H�
QmR�� QHFHVVDULDPHQWH�� FRPR�5XSWXUDV� FRP� UHODomR� DR�
MRUQDOLVPR�SUDWLFDGR�HP�VXSRUWHV�DQWHULRUHV������������

$VVLP�p�TXH�DOJXQV�DWULEXWRV�HVWmR�SUHVHQWHV�QRV�GLYHUVRV�WLSRV�
GH� MRUQDOLVPR��GHVGH�R�SUDWLFDGR�HP�SDQÀHWRV�H� OLEHORV�QR�VpF��;9,,�
DWp�R�TXH�SRGHPRV�HQFRQWUDU�DWXDOPHQWH�QD�ZHE��6HQGR�DVVLP��SDUD�
FRQVLGHUDU�HVWH�RX�DTXHOH�EORJ�FRPR�YHtFXOR� MRUQDOtVWLFR��QRVVD�SUR�
SRVWD�p�TXH�LQLFLDOPHQWH�VH�YHUL¿TXH�D�H[LVWrQFLD�GH�WDLV�DWULEXWRV��

1R�HQWDQWR��DQWHV�GH�VH�IDODU�HP�EORJ�MRUQDOtVWLFR��FDEH�GHOLPLWDU�
FODUDPHQWH�TXH�PRGHOR�GH�VLWH�HQWHQGHPRV�FRPR�EORJ��

8PD�GH¿QLomR�PtQLPD

6pEDVWLHQ�3DTXHW� ������� FRQVLGHUD� TXH� RV� EORJV� HVWmR� QD� UDL]�
��9HU�(6&2%$5��-��/��³Blog do NoblaW�H�HVFkQGDOR�PLGLiWLFR��MRUQDOLVPR�VREUH�QRYDV�EDVHV´��UNIre-
vista ±�9RO�����Q�����MXOKR��������'LVSRQtYHO�HP��KWWS���ZZZ�XQLUHYLVWD�XQLVLQRV�EU�BSGI�81,UHYB(VFR�
EDU�SGI��$FHVVR�HP������������
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do que chama de personal knowledge publishing �SXEOLFDomR�GH�FR�
QKH�FLPHQWR� SHVVRDO�� H�� HP� VHX� DUWLJR�� ID]� XPD� EUHYH� GHVFULomR� GR�
VXUJLPHQWR�GR�IHQ{PHQR�QRV�(8$��(VSHFLDOPHQWH�QDTXHOH�SDtV��SR�
GHPRV�FLWDU�DR�PHQRV�GXDV�VLWXDo}HV�TXH�LOXVWUDUDP�EHP�R�XVR�GRV�
EORJV�FRPR�YHtFXORV�QRWLFLRVRV��RV�DWHQWDGRV�GH����GH�VHWHPEUR�GH�
������6FKLWWLQH������������H�D�FREHUWXUD�GD�*XHUUD�GR�,UDTXH�FRP�RV�
ZDUEORJV �5HFXHUR���������

(P�SRXFR�WHPSR��RV�EORJV JDQKDUDP�YHUV}HV�GHVWLQDGDV�j�SX�
EOLFDomR�GH�IRWRV�²�IRWRORJV ou ÀRJV —�H�GH�YtGHRV�²�YLGHRORJV�RX�
YORJV��DLQGD�TXH�HOHV�QmR�GLVSHQVHP�R�XVR�GD�HVFULWD��-i�QmR�VH�OLPL�
WDP�PDLV�D�GLiULRV�YLUWXDLV�H�QHP�SRGHP�VHU�FRQVLGHUDGRV�DSHQDV�HV�
FULWRV�tQWLPRV�RX�DGROHVFHQWHV�SXEOLFDGRV�QD�ZHE��FRPR�FKHJDUDP�D�
ser vistos inicialmente. 

$QWHV�GH�GLVFRUUHU�VREUH�R�IHQ{PHQR�GRV�EORJV�MRUQDOtVWLFRV��YD�
PRV�GHOLPLWDU�R�XQLYHUVR�VREUH�R�TXDO�HVWDPRV�IDODQGR��DSUHVHQWDQGR��
DEDL[R��QRVVD�GH¿QLomR�GH�EORJ��$OHUWDPRV�R�OHLWRU�SDUD�R�IDWR�GH�TXH�
HVWH�p�R�QRVVR�HQWHQGLPHQWR�SDUWLFXODU��D�GH¿QLomR�D�TXH�FKHJDPRV�D�
SDUWLU�GD�QRVVD�SHVTXLVD��3RUWDQWR��VHUi�GLVFRUGDQWH�GR�HQWHQGLPHQWR�
GH�RXWURV� DXWRUHV� H� FROHJDV�� LQFOXVLYH� GH�DOJXQV� WDPEpP�SUHVHQWHV�
QHVWD�FROHWkQHD��(P�WHUPRV�JHUDLV��FRQVLGHUDPRV�TXH�EORJ�p�XP�QR�
YR�PHFDQLVPR�GH�SURGXomR�H�GLYXOJDomR�GH�FRQWH~GRV�QD�ZHE�TXH�
JH�UD� XP�PRGHOR� HVSHFt¿FR� GH� VLWH��$� QRVVR� YHU�� GR� SRQWR� GH� YLVWD�
WHFQROyJLFR��WUrV�DWULEXWRV�FDUDFWHUL]DP�XP�VLWH�FRPR�EORJ�

D��)DFLOLGDGH�H�DJLOLGDGH�SDUD�D�SXEOLFDomR�GH�FRQWH~GRV��GLVSHQ�
VDQGR�R�FRQKHFLPHQWR�GH� OLQJXDJHQV�GH�SURJUDPDomR�FRPR�+70/��
3+3�RX�-DYD6FULSW;

E�� 'LVSRVLomR� GR� FRQWH~GR� �FXMD� XQLGDGH�PtQLPD� GHQRPLQD�VH�
SRVW��HP�RUGHP�FURQROyJLFD�LQYHUVD��GH�PRGR�TXH�DV�SXEOLFDo}HV�YmR�
VH�VXFHGHQGR�GD�PDLV�DQWLJD�SDUD�D�PDLV� UHFHQWH��(VWD��VLWXDGD�QR�
WRSR�GD�SiJLQD��p�D�SULPHLUD�D�VHU�YLVXDOL]DGD�SHOR�LQWHUQDXWD�QD�WHOD�GH�
VHX�FRPSXWDGRU��$OJXQV�HVWXGLRVRV�FRQVLGHUDP�TXH�HVVH�DWULEXWR�p�R�



220

TXH�GLIHUHQFLD�RV�EORJV�GH�RXWURV�WLSRV�GH�SXEOLFDomR�RQ�OLQH��3DTXHW��
������%ORRG��������

F��'DWD��KRUD�H�DXWRU�GH�FDGD�post�UHJLVWUDGRV�DXWRPDWLFDPHQWH�

&RPR�QRVVR�HQWHQGLPHQWR�DTXL�p�R�GH�TXH�D�WHFQRORJLD�FRQGLFLRQD��
PDV�QmR�GHWHUPLQD�DV�DWXDOL]Do}HV�GDV�SUiWLFDV�VRFLDLV��FRQFRUGDPRV�
FRP�D�GLIHUHQFLDomR�HQWUH�³EORJ�WH[WR´��³EORJ�SURJUDPD´�H�³EORJ�OXJDU´��
SUR�SRVWD�SRU�3ULPR�H�6PDQLRWWR���������SRU�SHUPLWLU�D�GLVWLQomR�HQWUH�
RV�DVSHFWRV�WHFQROyJLFRV�H�KXPDQRV�GHVVH�QRYR�PHFDQLVPR�GH�SUR�
GXomR�H�GLYXOJDomR�GH�FRQWH~GR�RQ�OLQH��

2� ³EORJ�WH[WR´� p� R� FRQMXQWR� GH� WRGR� R� FRQWH~GR� SURGX]LGR� SHOR�
EOR�JXHLUR�� GLVSRQLELOL]DGR�HP�SRVWV�� JHUDOPHQWH� WH[WRV�HVFULWRV��PDV�
TXH�SRGHP�WDPEpP�VHU�LPDJHQV��iXGLRV�H�YtGHRV��XPD�YH]�TXH�WDO�GH�
QRPLQDomR�OHYD�HP�FRQVLGHUDomR�TXH�WH[WR�QmR�p�DSHQDV�D�PHQ�VDJHP�
GLYXOJDGD�SRU�VLJQRV�YHUEDLV��

³%ORJ�SURJUDPD´�p�XP�VRIWZDUH�UHVSRQViYHO�SHODV�WUrV�FDUDFWHUtV�
WLFDV�PDUFDQWHV�GHVVH�PRGHOR�GH�VLWH�FLWDGDV�DFLPD��3RGH�VHU�HQ�WHQ�
GLGR�DLQGD�FRPR�XPD�IHUUDPHQWD�LQIRUPiWLFD�XWLOL]DGD�SDUD�D�SURGXomR�
GR�EORJ�WH[WR��1RWH�VH��QR�HQWDQWR��TXH�R�IRUPDWR�SUHFHGHX�R�GHVHQYRO�
YLPHQWR�GR�VRIWZDUH��FRQIRUPH�OHPEUD�5HEHFFD�%ORRG��������

³%ORJ�OXJDU´�VHULD�D�ORFDOL]DomR�GR�EORJ�WH[WR�QD�ZZZ�LQGLFDGD�SRU�
XP�HQGHUHoR�HVSHFt¿FR��7DO�DFHSomR�QRV�UHPHWH�DR�FRQFHLWR�GH virtual 
settlement GH�4XHQWLQ�-RQHV�DGRWDGR�SRU�5HFXHUR��������TXDQGR�GLVFXWH�
RXWUR�FRQFHLWR��R�GH�FRPXQLGDGH�YLUWXDO��virtual settlement p�HQWHQGL�GR�
FRPR�XP�OXJDU�VLPEyOLFR�VLWXDGR�QR�FLEHUHVSDoR�TXH�WHULD�D�IXQomR�GH�
WHUULWRULDOLGDGH� QHFHVViULD� SDUD� D� FRQVWLWXLomR� GH� ODoRV� FRPXQLWi�ULRV�
HQWUH�RV� LQGLYtGXRV.�e�XP�GHOLPLWDGRU�GH� IURQWHLUDV�VLPEyOLFDV�H�QmR�
FRQFUHWDV�� )XQFLRQD� FRPR�R� VXSRUWH� SDUD� D� YHUGDGHLUD� FRPXQL�GD�GH�
YLU�WXDO�H�p�LPSUHVFLQGtYHO�SDUD�TXH�HOD�VH�IRUPH��1R�HQWDQWR��D�PHUD�
H[LV�WrQFLD�GH�XP�virtual settlement�QmR�JDUDQWH�R�HVWDEHOHFLPHQWR�GH�
XPD�FRPXQLGDGH�YLUWXDO��8PD�VDOD�GH�EDWH�SDSR��SRU�H[HPSOR��p�XP�
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virtual settlement��PDV�VRPHQWH�GDUi�RULJHP�D�XPD�YHUGDGHLUD�FR�PX�
QLGDGH� YLUWXDO� VH� DV� SHVVRDV� GH� IDWR� XWLOL]DUHP� HVWH� OXJDU� QR� FLEHU�
HVSDoR�SDUD�D�FULDomR�H�PDQXWHQomR�GH�ODoRV�H�UHODo}HV�VRFLDLV��&R�
PX�QLGDGHV�YLUWXDLV�VXUJHP�D�SDUWLU�GRV�XVRV�TXH�DV�SHVVRDV�ID]HP�GH�
um determinado virtual settlement. 

3DUD� WRUQDU�PDLV� FODUD� D�GLVWLQomR�HQWUH� DV� WUrV�DFHSo}HV�SDUD�
EORJ�TXH�DGRWDP��3ULPR�H�6PDQLRWWR�GmR�RV�VHJXLQWHV�H[HPSORV�GH�
UH�IHUrQFLD�D�FDGD�XPD�GHODV��

D��FRPR�SURJUDPD�� ³3DUHL�GH�XVDU�R�%ORJJHU�� ,QVWDOHL�R�
0RYDEOH�7\SH´��E�� FRPR� OXJDU�� ³1mR�HQFRQWUHL� WHX�EORJ�
no Google��4XDO� R� HQGHUHoR� GHOH"´�� F�� FRPR� WH[WR�� ³/L�
RQWHP�WHX�EORJ´��$�FRQIXVmR�HQWUH�RV�GLIHUHQWHV�XVRV�GR�
PHVPR�WHUPR�SRGH�OHYDU�D�FRQFOXV}HV�LPSUHFLVDV��3ULPR�
H�6PDQLRWWR�����������

1HVWH�DUWLJR��TXDQGR�XVDUPRV�DSHQDV�EORJ��HVWDPRV�QRV�UHIHULQGR�
DR�³EORJ�WH[WR´��$OpP�GRV�WUrV�DWULEXWRV� Mi�FLWDGRV��DLQGD�GR�SRQWR�GH�
YLVWD�WHFQROyJLFR��Ki�RXWURV�TXH�SRGHP�VHU�RIHUHFLGRV�SHOR�³EORJ�SUR�
JUDPD´��PDV� FXMR� XVR� GHSHQGH� H[FOXVLYDPHQWH� GD� DSURSULDomR� TXH�
GHOH�ID]�FDGD�DJHQWH�KXPDQR��&RPHQWiULRV��permalinks3 e linkbacks4 
VmR�RV�SULQFLSDLV�DWULEXWRV�GHVVH�WLSR�

(P�QRVVD�SHVTXLVD��QRVVR�HQIRTXH�p�QR�XVR�GR�PHFDQLVPR�GH�
SX�EOLFDomR�GH�FRPHQWiULRV��VLVWHPD�TXH��WHFQLFDPHQWH��DVVHPHOKD�VH�
DRV�IyUXQV�RQ�OLQH�TXH�H[LVWHP�GHVGH�RV�SULPyUGLRV�GD�ZHE��$�QRVVR�
YHU��HPERUD�VHMD�DOJXPDV�YH]HV�FRQVLGHUDGD�FRPR�PDUFD�GLVWLQWL�YD�GRV�
EORJV��HVVD�SRVVLELOLGDGH��SRU�VL�Vy��QmR�p�VX¿FLHQWH�SDUD�FDUDFWHUL]DU�
HVVH�PRGHOR� GH� VLWH�� 1R� LQtFLR�� QHP� WRGRV� RV� EORJV� FRQWDYDP� FRP�
��5HFXUVR�TXH�SRVVLELOLWD�DR�EORJXHLUR�FULDU�XP�HQGHUHoR�HVSHFt¿FR�SDUD�FDGD�SRVW�SXEOLFDGR�HP�
VHX�EORJ�OXJDU��8PD�GDV�XWLOLGDGHV�p�IDFLOLWDU�D�LQFOXVmR�GH�OLQN��HP�RXWURV�EORJV�H�VLWHV��SDUD�XP�SRVW�
HVSHFt¿FR��
��5HFXUVRV�TXH�IDFLOLWDP�D�FRQYHUVDomR�HQWUH�EORJV��SHUPLWLQGR��HP�DOJXQV�FDVRV��D�LQFOXVmR�DXWR��5HFXUVRV�TXH�IDFLOLWDP�D�FRQYHUVDomR�HQWUH�EORJV��SHUPLWLQGR��HP�DOJXQV�FDVRV��D�LQFOXVmR�DXWR�
PiWLFD�GH�OLQNV�UHIHUHQFLDQGR�SRVWV�HQWUH�VL�



222

D� SRVVLELOLGDGH� GH� LQFOXVmR� GH� FRPHQWiULRV� GRV� OHLWRUHV� �&KDJDV��
����������(�HVVH� UHFXUVR�HVWi�SUHVHQWH� WDPEpP�HP�RXWURV� WLSRV�GH�
sites como o Comunique-se�� o Overmundo6 e O Globo Online,� que 
SX�EOL�FDP�FRPHQWiULRV�GH� OHLWRUHV� ORJR�DEDL[R�GRV� WH[WRV��QD�PHVPD�
Si�JLQD��1RV�EORJV�� SRU� VXD� YH]�� RV� FRPHQWiULRV� JHUDOPHQWH� VLWXDP�
VH�HP�MDQHODV�RX�HVSDoRV�VHSDUDGRV�GD�iUHD�SULQFLSDO�GHVWLQDGD�DRV�
posts. 

%ORJV�MRUQDOtVWLFRV�±�SURSRQGR�SDUkPHWURV

e�SRU�SRVVXLU�DWULEXWRV�LQWUtQVHFRV�H��QXP�FHUWR�VHQWLGR��LPXWiYHLV��
TXH�R�MRUQDOLVPR�SRGH�VHU�HQWHQGLGR�FRPR�SUiWLFD�VRFLDO�FRQVROLGDGD��
SUHVHUYDQGR��HP�VHXV�PDLV�GLYHUVRV�IRUPDWRV��RV�PHVPRV�WUDoRV�GLV�
WLQWLYRV��(QWUH�WDLV�DWULEXWRV��HVWmR�RV�UHODFLRQDGRV�j�VXD�PDWpULD�SULPD��
DV�QRWtFLDV��³PDUFDGDV�HP�GLIHUHQWHV�VRFLHGDGHV�GHPRFUiWLFDV�SRU�VL�
PL�OLWXGHV�VLJQL¿FDWLYDV�GHYLGR�DRV�YDORUHV�QRWtFLDV�SDUWLOKDGRV�TXH�VmR�
XPD�SDUWH�LPSRUWDQWH�GD�FXOWXUD�MRUQDOtVWLFD´��7UDTXLQD������E�����

1R�HQWDQWR��DLQGD�DQWHV�GH�VH� IDODU�HP�YDORUHV�QRWtFLDV�� WHPRV�
FRPR�DWULEXWRV�EiVLFRV�GR�MRUQDOLVPR�D�QRYLGDGH��D�DWXDOLGDGH��D�XQL�
versalidade e o interesse. É preciso acrescentar a essa lista um valor 
PXLWR�FDUR�j�FRPXQLGDGH�MRUQDOtVWLFD��D�YHUDFLGDGH��

([LVWH� XP� DFRUGR� WiFLWR� HQWUH� RV� TXH� HVFROKHP� HVWD�
SUR¿VVmR� GH� MRUQDOLVWD� H� R� OHLWRU�RXYLQWH�WHOHVSHFWDGRU�
TXH� WRUQD� SRVVtYHO� GDU� FUHGLELOLGDGH� DR� MRUQDOLVPR�� R�
SULQFLSDO�SURGXWR�GR�MRUQDOLVPR�FRQWHPSRUkQHR��D�QRWtFLD��
QmR�p�¿FomR��LVWR�p��RV�DFRQWHFLPHQWRV�RX�SHUVRQDJHQV�
GDV�QRWtFLDV�QmR�VmR�LQYHQomR�GRV�MRUQDOLVWDV��7UDTXLQD��
����D�����

��KWWS���ZZZ�FRPXQLTXH�VH�FRP�EU�
��KWWS���ZZZ�RYHUPXQGR�FRP�EU�
��KWWS���ZZZ�RJORER�JORER�FRP�
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$LQGD�TXH�FDLEDP�GLYHUJrQFLDV�WHyULFDV�TXDQWR�HP�TXH�PHGLGD�
R�UHODWR�MRUQDOtVWLFR�VHULD�XP�UHWUDWR�¿HO��WHRULD�GR�HVSHOKR���XPD�VHOH�
omR� �WHRULD� GR� gatekeeper��� XPD� FRQVWUXomR� RX� UHFRQVWUXomR� VRFLDO�
(newsmaking���RX�XPD�UHSUHVHQWDomR�GLVWRUFLGD�GD�UHDOLGDGH��WHRULDV�
LQVWUXPHQWDOLVWDV���7UDTXLQD������D�H�����E��3HQD��������:ROI���������
p�FRQVHQVXDO�D� LGpLD�GH�TXH�R� MRUQDOLVPR�UHIHUH�VH�j�UHDOLGDGH��DTXL�
en tendida como aquilo que se passa no mundo factual.

$VVLP�� FRPR� SUiWLFD� SUR¿VVLRQDO� FRQVROLGDGD�� HQWHQGHPRV� TXH�
MRU�QDOLVPR�p�D�GLIXVmR�SDUD�XP�JUDQGH�Q~PHUR�GH�SHVVRDV��JHUDOPHQWH�
FRP�SHULRGLFLGDGH�GHWHUPLQDGD��GH�DFRQWHFLPHQWRV�UHDLV�GRWDGRV�GH�
DWXD�OLGDGH��QRYLGDGH��XQLYHUVDOLGDGH�H�LQWHUHVVH��

&RPR�SUiWLFD�VRFLDO��R�MRUQDOLVPR�p�IUXWR�GD�DomR�GH�DJHQWHV�KXPD�
QRV�VLWXDGRV�QR�HVSDoR�H�QR�WHPSR�TXH��DSURSULDQGR�VH�GDV�WHFQRORJLDV�
H�LQRYDo}HV�GLVSRQtYHLV��SURPRYHP�UHQRYDo}HV�H�UHFRQ¿JXUDo}HV�GH�
WDO�SUiWLFD��$�SDUWLU�GR�XVR�GH�QRYRV�VXSRUWHV��VXUJLUDP�DV�YDULDQWHV�
UDGLRMRUQDOLVPR�� WHOHMRUQDOLVPR�H��PDLV� UHFHQWHPHQWH��ZHEMRUQDOLVPR��
FDGD�TXDO�DSUHVHQWDQGR�FDUDFWHUtVWLFDV�SDUWLFXODUHV�FRQ¿JXUDGDV�HP�
JUDQGH�SDUWH�FRPR�DGHTXDo}HV�jV�SRWHQFLDOLGDGHV�WpFQLFDV�GD�PtGLD�
XWLOL]DGD�²�UiGLR��WHOHYLVmR�H�LQWHUQHW��UHVSHFWLYDPHQWH��

&RP�QRVVR�HVWXGR��SUHWHQGtDPRV�YHUL¿FDU�VH�R�MRUQDOLVPR�GH�EORJ�
SRGH�VHU�FRQVLGHUDGR�XPD�QRYD�FDWHJRULD�GH�ZHEMRUQDOLVPR��6HJXQGR�
D�WLSRORJLD�SURSRVWD�SRU�'HX]H���������RV�EORJV�HVWDULDP�VLWXDGRV�HP�
DOJXP�SDWDPDU�HQWUH�RV�VLWHV�GR�WLSR�PHWDMRUQDOtVWLFRV�H�GH�FRPHQWiULRV�
(meta and comment sites)�H�RV�GHVWLQDGRV�D�FRPSDUWLOKDPHQWR�H�GLV�
FXVVmR��share and discussion sites)��2�DXWRU�FRQVLGHUD�TXH�EORJV�VmR�
SX�EOLFDo}HV� DOWDPHQWH� LQGLYLGXDLV� H� SHUVRQDOL]DGDV� H� TXH�� SRUWDQWR��
QmR�SRGHULDP�VHU�FRQVLGHUDGDV�SURSULDPHQWH�FRPR�MRUQDOtVWLFDV��

3DUD�QyV��QR�HQWDQWR��p� MXVWDPHQWH�D�SHUVRQDOL]DomR�TXH� WRUQD�
SRV�VtYHO�FRQVLGHUDU�XP�EORJ�FRPR�MRUQDOtVWLFR��SRLV�D�DSURSULDomR�HV�
SHFt¿FD�GH�FDGD�DJHQWH�KXPDQR�p�R�TXH�GHWHUPLQD�R�WLSR�GH�FRQWH~GR�
GH�XP�EORJ��(�VH�SDUD�'tD]�1RFL��������D�SHUVRQDOL]DomR�p�DSHQDV�XPD�
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FRQVHT�rQFLD� GD� SUHVHQoD� GDV� FLQFR� FDUDFWHUtVWLFDV� TXH� FRQVLGHUD�
FRPR�SUySULDV�GR�webjornalismo� �LQWHUDWLYLGDGH��PXOWLPLGLDOLGDGH�� KL�
SHU�WH[WR�� DVVLQFURQLVPR� H�PHPyULD��� SDUD� QyV�� HVWD� p� MXVWDPHQWH� D�
FDUDF�WHUtVWLFD�PDLV�GLVWLQWLYD�GRV�EORJV�MRUQDOtVWLFRV��p�D�PDQHLUD�FRPR�
HVWH�QRYR�PHFDQLVPR�GH�SXEOLFDomR�GH�FRQWH~GR�RQ�OLQH�p�XWLOL]DGR�
TXH�QRV�SHUPLWH�FODVVL¿FDU�GHWHUPLQDGR�EORJ�FRPR�MRUQDOtVWLFR��%ORRG�
lembra que 

$� DOHJDomR� LQLFLDO� GH� TXH� ³EORJV� VmR� XPD� QRYD� IRUPD�
GH� MRUQDOLVPR´� YHP� VHQGR� JUDGXDOPHQWH� UHYLVDGD� SDUD�
³DOJXQV�weblogV�HVWmR� ID]HQGR� MRUQDOLVPR�� SHOR�PHQRV�
HP�SDUWH�GR�WHPSR´��&RPR�RV�HQWXVLDVWDV�UHFRQKHFHP��
EORJV� XWLOL]DGRV� SDUD� UHJLVWUDU� PHPyULDV�� SODQHMDU�
HQFRQWURV��RX�FRRUGHQDU�JUXSRV�GH�WUDEDOKR�QmR�SRGHP�
VHU� FODVVL¿FDGRV� FRPR� MRUQDOLVPR� VHJXQGR� QHQKXPD�
GH¿QLomR��%ORRG���������  

� 6HQGR� DVVLP�� HP� SULPHLUR� OXJDU�� SDUD� VHU� FRQVLGHUDGR� MRU�
QDOtVWLFR��XP�EORJ�GHYH�SRVVXLU�RV�DWULEXWRV�TXH�FRQVLGHUDPRV�QHFHV�
ViULRV�SDUD�R�MRUQDOLVPR�GH�XPD�PDQHLUD�JHUDO��GLIXVmR�SDUD�XP�JUDQGH�
Q~PHUR�GH�SHVVRDV�� JHUDOPHQWH� FRP�SHULRGLFLGDGH�GHWHUPLQDGD��GH�
DFRQWHFLPHQWRV�UHDLV�GRWDGRV�GH�DWXDOLGDGH��QRYLGDGH��XQLYHUVDOLGDGH�
H� LQWHUHVVH�� (P� VHJXQGR� OXJDU�� HQWHQGHPRV�� DVVLP� FRPR� %ORRG�
��������TXH�R�VLPSOHV�IDWR�GH�VHU�PDQWLGR�SRU�XP�MRUQDOLVWD�QmR�WRUQD�
XP�EORJ�MRUQDOtVWLFR��SHOR�PHVPR�PRWLYR�TXH�XP�URPDQFH�HVFULWR�SRU�
XP�MRUQDOLVWD�QmR�p�QHFHVVDULDPHQWH�MRUQDOLVPR��&RQIRUPH�DUJXPHQWD�
D�DX�WRUD��³R�MRUQDOLVPR�p�FDUDFWHUL]DGR�SHOD�HVWULWD�DGHVmR�D�SULQFtSLRV�
H�SD�GU}HV�DFHLWRV��QmR�SRU�WtWXORV�RX�FRORFDomR�SUR¿VVLRQDO´��������� 
��7UDGXomR�GD�$XWRUD: “7KH�HDUO\�FODLP�µZHEORJV�DUH�D�QHZ�IRUP�RI�MRXUQDOLVP¶�KDV�EHHQ�JUDGXDOO\�
UHYLVHG�WR�µVRPH�ZHEORJV�DUH�GRLQJ�MRXUQDOLVP��DW�OHDVW�SDUW�RI�WKH�WLPH¶��$V�HYHQ�WKH�HQWKXVLDVWV�QRZ�
FRQFHGH��ZHEORJV�XVHG�WR�UHFRUG�PHPRULHV��SODQ�ZHGGLQJV��RU�FRRUGLQDWH�ZRUNJURXSV�FDQ¶W�EH�FODV�
VL¿HG�DV�MRXUQDOLVP�E\�DQ\�GH¿QLWLRQ´��'LVSRQtYHO�HP��ZZZ�UHEHFFDEORRG�QHW�HVVD\V�ZHEORJVBMRXUQD�'LVSRQtYHO�HP��ZZZ�UHEHFFDEORRG�QHW�HVVD\V�ZHEORJVBMRXUQD�
OLVP�KWPO��$FHVVR�HP������������
� 7UDGXomR� GD�$XWRUD�³MRXUQDOLVP� LV� FKDUDFWHUL]HG� E\� VWULFW� DGKHUHQFH� WR� DFFHSWHG� SULQFLSOHV� DQG�
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&RPR� H[HPSOR�� FLWD� R� FDVR� GR� MRUQDOLVWD� GR� The New York Times��
-D\VRQ� %ODLU�� TXH� GXUDQWH� DQRV� LQYHQWRX� KLVWyULDV� H� HQWUHYLVWDV� TXH�
IRUDP�SXEOLFDGDV�QR�FRQFHLWXDGR�GLiULR��

&RQIRUPH�FRQVWDWRX�6FKLWWLQH��³HQTXDQWR�RV�EORJXHLURV�PDQLIHV�
WDP�XP�GHVHMR�GH�HVFUHYHU�FRPR�MRUQDOLVWDV��HVWHV�EXVFDP�XPD�HVFULWD�
PDLV�OHYH��PHQRV�LQIRUPDWLYD�H�PDLV�¿FFLRQDO�GR�TXH�DTXHOD�TXH�UHD�
OL]DP�HP�VHX�GLD�D�GLD´�������������2V�MRUQDOLVWDV�HQWUHYLVWDGRV�SHOD�
DXWRUD�QmR�SUHWHQGLDP�XVDU�VHXV�EORJV SUR¿VVLRQDOPHQWH��$VVLP��VH�R�
EORJ�GH�XP�MRUQDOLVWD�VH�GHVWLQD�D�XP�RXWUR�WLSR�GH�FRQWH~GR�TXH�QmR�R�
QRWLFLRVR��QmR�p�XP�EORJ�MRUQDOtVWLFR��'H�IRUPD�VLPLODU��³EORJV�PDQ�WLGRV�
SRU� UHVSHLWDGDV� HPSUHVDV� QRWLFLRVDV� VHUmR� FHUWDPHQWH� TXD�OL�¿FDGRV�
FRPR�MRUQDOLVPR�VH�PDQWLYHUHP�RV�PHVPRV�SDGU}HV�GD�RUJD�QL]DomR´�
�%/22'����������

$QDOLVDQGR�R�DVSHFWR�GD�GLIXVmR�� R� IDWR� GH�HVWDU� GLVSRQtYHO� QD�
ZZZ�QmR�p�VX¿FLHQWH�SDUD�FRQVLGHUDU�XP�EORJ�FRPR�YROWDGR�SDUD�XP�
JUDQGH�Q~PHUR�GH�SHVVRDV��XPD�YH]�TXH�Ki�EORJV�FXMR�DFHVVR�p�UHV�
WULQJLGR�VHJXQGR�D�YRQWDGH�GR�SUySULR�EORJXHLUR�11 

3RU�¿P��RV�EORJV�QmR�SRVVXHP�SHULRGLFLGDGH�GHWHUPLQDGD�SDUD�
DWXDOL]Do}HV��$V�SXEOLFDo}HV�SRGHP�VHU� IHLWDV�D�TXDOTXHU�PRPHQWR��
WDP�EpP�VHJXQGR�D�YRQWDGH�GR�EORJXHLUR��TXH�WDQWR�SRGH�SRVWDU�YiULDV�
YH]HV�DR�GLD�TXDQWR�¿FDU�GLDV��VHPDQDV�RX�PHVHV�VHP�GLVSRQLELOL]DU�
con teúdo novo. 

'LWR�LVVR��FRQVLGHUDPRV�TXH�EORJV�MRUQDOtVWLFRV�VmR�DTXHOHV�FXMRV�
HQGHUHoRV�VmR�S~EOLFRV��HVWDQGR�DFHVVtYHLV�D�TXDOTXHU�SHVVRD�FRP�
DFHV�VR�j�LQWHUQHW��TXH�VH�GHVWLQHP��QD�WRWDOLGDGH�RX�QD�PDLRU�SDUWH�GR�
WHPSR��D�GLYXOJDU�DFRQWHFLPHQWRV� UHDLV�GRWDGRV�GH�DWXDOLGDGH��QRYL�
GDGH��XQLYHUVDOLGDGH�H�LQWHUHVVH��H��DLQGD��FXMRV�EORJXHLURV�WHQKDP�D�
SUHRFXSDomR�H�VH�HVIRUFHP�SDUD�

VWDQGDUGV��QRW�E\�WLWOH�RU�SURIHVVLRQDO�VWDQGLQJ�´
�� 7UDGXomR�GD�$XWRUD� ³:HEORJV�PDLQWDLQHG�IRU�UHVSHFWHG�QHZV�RUJDQL]DFLRQ�ZLOO�FHUWDLQO\�TXDOLI\�DV�
MRXUQDOLVP�LI�WKH\�XSKROG�WKH�VDPH�VWDQGDUGV�DV�WKH�HQWLUH�RUJDQL]DFLRQ.”
���3RU�H[HPSOR��R�VHUYLGRU��3RU�H[HPSOR��R�VHUYLGRU�Blogger�RIHUHFH�D�RSomR�GH�WRUQDU�VHX�EORJ�S~EOLFR�RX�QmR��%ORJV�QmR�
S~EOLFRV�HVWmR�GLVSRQtYHLV�QD�LQWHUQHW��PDV�QmR�DSDUHFHP�QR�%ORJJHU�FRP���
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D��GLVSRQLELOL]DU�IUHT�HQWHPHQWH�FRQWH~GRV�QRYRV��DLQGD�TXH�VHP�
SHULRGLFLGDGH�¿[D�RX�GHWHUPLQDGD�

E��H�GLYXOJDU�VHXV�³EORJV�OXJDUHV´��WRUQDQGR�RV�HQGHUHoRV�QD�ZHE�
amplamente conhecidos com o intuito de atrair um número expressivo 
GH�LQWHUQDXWDV��RX�VHMD��XPD�JUDQGH�DXGLrQFLD��TXH�QD�LQWHUQHW�p�H[�
pres sa por número de page views). 

(QWHQGHPRV�TXH��VRPHQWH�D�SDUWLU�GH�XP�DFRPSDQKDPHQWR�VLV�
WHPiWLFR�H�FXLGDGRVR��SRGH�VH�GHWHUPLQDU�VH�WDO�RX�TXDO�EORJ�p�RX�QmR�
MRUQDOtVWLFR��

%ORJV�MRUQDOtVWLFRV�H�R�TXH�WUD]HP�GH�QRYR

&RQVLGHUDQGR�VH�VXD�LQVHUomR�QR�VLVWHPD�GDV�PtGLDV�QRWLFLRVDV��
RV�EORJV�SDUHFHP�WUD]HU�XPD�FRQWULEXLomR�JHQXtQD�QR�TXH�GL]�UHVSHLWR�
DR�IRUPDWR�GH�DSUHVHQWDomR�GDV�LQIRUPDo}HV��7HPRV�XP�URPSLPHQWR��
Mi�TXH�D�GLVSRVLomR�GR�FRQWH~GR�QRV�EORJV�VH�GLIHUHQFLD�GR�YHOKR�PRGHOR�
GH�KLHUDUTXL]DomR�DGRWDGR�SHORV�YHtFXORV�LPSUHVVRV��HOHWU{QLFRV��UiGLR�
H�79�� H� RQ�OLQH� �SRUWDLV� H� VLWHV� LQIRUPDWLYRV��� FDSD� FRP�PDQFKHWHV��
escalada com manchetes e home�FRP�FKDPDGDV��UHVSHFWLYDPHQWH�

'HVGH�TXH�D�GLDJUDPDomR�IRL�GHVFREHUWD�SHORV�YHtFXORV�LPSUHV�
VRV��R�MRUQDOLVPR�VHJXH�FULWpULRV�GH�KLHUDUTXL]DomR�VHJXQGR�RV�TXDLV�D�
SRVLomR�GH�FDGD�QRWtFLD�Mi�p�XPD�LQIRUPDomR�TXDQWR�j�VXD�LPSRUWkQFLD��
$V�SULPHLUDV�SiJLQDV�GRV�MRUQDLV�H�UHYLVWDV�H�WRGDV�DV�VXEVHT�HQWHV�
SRVVXHP�iUHDV�PDLV�QREUHV��D�PHWDGH�VXSHULRU��DV�SiJLQDV�tPSDUHV�H�
QHVWDV��D�LQIRUPDomR�TXH�HVWLYHU�PDLV�j�HVTXHUGD��RX�PHQRV�QREUHV�
�RV�RSRVWRV��RX�VHMD��D�PHWDGH�LQIHULRU�H�DV�SiJLQDV�SDUHV���(VVD�GLYL�
VmR�WHP�FRPR�EDVH�D�FXOWXUD�OHWUDGD�RFLGHQWDO��HP�TXH�R�SURFHVVR�GH�
OHLWXUD�VH�Gi�GH�FLPD�SDUD�EDL[R��GD�HVTXHUGD�SDUD�D�GLUHLWD��4XDQGR�
DEULPRV�XP�MRUQDO�RX�UHYLVWD��D�SiJLQD�TXH�ORJR�HVWDUi�GLDQWH�GH�QRVVR�
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FDPSR�GH�YLVmR�p�D�GH�QXPHUDomR�tPSDU��2X�VHMD��D�RUJDQL]DomR�GD�
LQ�IRUPDomR�WHP�FRPR�EDVH�RV�DXWRPDWLVPRV�TXH�R�KRPHP�PRGHUQR�
OH�WUDGR�RFLGHQWDO�LQFRUSRURX�DR�SURFHVVR�GH�OHLWXUD�QR�VXSRUWH�HVFULWR��
QR�WDGDPHQWH�R�OLYUR��GR�TXDO�MRUQDLV�H�UHYLVWDV�VmR�KHUGHLURV�GLUHWRV��

0DV�D�GLDJUDPDomR�QmR�QDVFHX�FRP�RV� MRUQDLV��'XUDQWH�PXLWR�
WHPSR��D�GLVSRVLomR�GDV�QRWtFLDV�HUD�IHLWD�GH�DFRUGR�FRP�XPD�OyJLFD�
TXH�REHGHFLD�D�FULWpULRV�GLIHUHQWHV�GRV�TXH�VH�WHP�DWXDOPHQWH��1RWtFLDV�
FRPHoDYDP�QD�SULPHLUD�SiJLQD�H�FRQWLQXDYDP�QDV�SiJLQDV�LQWHUQDV��
SRU� H[HPSOR�� VHP�TXH� KRXYHVVH� LQGLFDomR� SDUD� R� OHLWRU� VREUH� HVVD�
FRQWLQXLGDGH��&RP�D�LQWURGXomR�GD�GLDJUDPDomR��D�OHLWXUD�SDVVRX�D�VHU�
RUGHQDGD�VHJXLQGR��HQWUH�RXWURV��FULWpULRV�GH�LPSRUWkQFLD�HVWLSXODGRV�
SHORV�MRUQDOLVWDV�HP�FRQMXQWR�FRP�GLDJUDPDGRUHV�H�SDJLQDGRUHV��

(VVD�OyJLFD�KLHUiUTXLFD�WDPEpP�HVWi�SUHVHQWH�QR�MRUQDOLVPR�UD�
GLRI{QLFR�H�WHOHYLVLYR�FRP�D�HVFDODGD��QR�MDUJmR�MRUQDOtVWLFR��D�OHLWXUD�
GDV�PDQFKHWHV�GDTXHOD�HGLomR�QD�DEHUWXUD�GRV�SURJUDPDV�MRUQDOtVWLFRV�
HP�IRUPD�GH�FKDPDGDV�²�IUDVHV�VtQWHVH�VREUH�FDGD�PDWpULD���$VVLP��
UD�GLRMRUQDLV�H�WHOHMRUQDLV�VmR�GLYLGLGRV�HP�EORFRV�H�p�FRPXP�TXH�RV�
pri meiros sejam dedicados às hard news ou QRWtFLDV�³SHVDGDV´��FRPR�
DV�GH�SROtWLFD�H�HFRQRPLD��H�RV�~OWLPRV��jV�QRWtFLDV�PDLV�³OHYHV´��soft 
news,�VREUH�FXOWXUD�H�HVSRUWH��SRU�H[HPSOR��

(�R�MRUQDOLVPR�RQ�OLQH��QRWDGDPHQWH�GH�SRUWDO��WDPEpP�VHJXLX�WDO�
SDGUmR��WHP�VH�XPD�FDSD�RX�home – SiJLQD�LQLFLDO�GR�SRUWDO�TXH�FRU�
UHVSRQGH�j�SULPHLUD�SiJLQD�GRV� MRUQDLV� LPSUHVVRV�±�� HP�TXH� WHPRV�
FKDPDGDV�SDUD�FDGD�VHomR�GR�VLWH��TXH�QDGD�PDLV�VmR�DOpP�GH�PDQ�
FKHWHV�H�VXEPDQFKHWHV�±�IUDVHV�FXUWDV��FDSD]HV�GH�FKDPDU�D�DWHQomR�
e despertar a curiosidade do internauta.  

&RP�R�EORJ��DEDQGRQD�VH�HVVH�PRGHOR�GH�KLHUDUTXL]DomR�GD�LQ�
IRU�PDomR��'HYLGR�j�GLVSRVLomR�HP�RUGHP�FURQROyJLFD�LQYHUVD��D�LQIRU�
PDomR�PDLV� LPSRUWDQWH� p� VLPSOHVPHQWH� D� PDLV� UHFHQWH� RX�� PHOKRU�
GL�]HQGR�� D� TXH� IRL� SXEOLFDGD�PDLV� UHFHQWHPHQWH��2� TXH� YHPRV� p� R�
URP�SLPHQWR�GH�XP�PRGHOR�RUJDQL]DWLYR�GD� LQIRUPDomR�SHOD�SULPHLUD�
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YH]�HP�GpFDGDV��QmR�VH� WHP�PDLV� FDSDV��PDQFKHWHV�� FKDPDGDV��$�
SUL��PHLUD�SiJLQD�RX�FDSD�GH�XP�EORJ�p�R�~OWLPR�SRVW�SXEOLFDGR��WHQKD�
VLGR�QR�SUySULR�GLD��Ki�VHPDQDV�RX�PHVHV�DWUiV��2V�SRVWV�UHJLVWUDP��
DXWRPDWLFDPHQWH��GLD�H�KRUiULR�GDV�SXEOLFDo}HV��$�RUJDQL]DomR�EiVLFD�
GR�DUTXLYR�p�SRU�GDWD��$�GH¿QLomR�GDV� LQIRUPDo}HV�TXDQWR�DR�TXH�p�
PDLV�RX�PHQRV�LPSRUWDQWH�VHJXH�WmR�VRPHQWH�XP�FULWpULR��R�WHPSR��

1R�FDVR�GH�EORJV�MRUQDOtVWLFRV��Ki�QXDQFHV��DOpP�GR�FULWpULR�WHP�
SRUDO� DXWRPDWL]DGR�� R� MRUQDOLVWD�EORJXHLUR� WDPEpP� LQWHUIHUH� QD� GHFL�
VmR�VREUH�R�TXH�p� LPSRUWDQWH��(QWUH�RV�XWLOL]DGRV�SRU�EORJXHLURV�HP�
JHUDO��H�QmR�DSHQDV�MRUQDOLVWDV��HVWi�R�GH�UHWDUGDU�D�SXEOLFDomR�GH�QR�
YLGDGHV��0DQWHQGR�XP�SRVW�FRPR�R�PDLV�UHFHQWH�GXUDQWH�DOJXP�WHP�
SR��R�EORJXHLUR�IRFD�D�DWHQomR�GRV�OHLWRUHV�VREUH�DTXHOH�DVVXQWR��3RGH�
WDPEpP�UHSHWLU�VXD�SXEOLFDomR�HP�GLDV�H�KRUiULRV�GLIHUHQWHV��4XDQ�
WR�DR�DUTXLYDPHQWR�GRV�SRVWV��DOJXQV�EORJV�RIHUHFHP�DOWHUQDWLYDV�DR�
UHJLVWUR�VLPSOHV�H�DXWRPiWLFR�RUJDQL]DGR�SRU�GDWD���

2�TXH�QRV�SDUHFH�p�TXH�R�MRUQDOLVPR�GH�EORJ�SRGH�HVWDU�VH�DSUH�
VHQWDQGR�FRPR�D�SULPHLUD�FDWHJRULD�GH�ZHEMRUQDOLVPR�QDVFLGD�JHQXL�
QDPHQWH�D�SDUWLU�GD�LQWHUQHW��XPD�YH]�TXH�HVVH�QRYR�ID]HU�MRUQDOtVWLFR�
DSUHVHQWD�FDUDFWHUtVWLFDV�PXLWR�SUySULDV��8PD�GHODV�VHULD��QR�TXH�GL]�
UHVSHLWR�j�DSUHVHQWDomR�GDV�LQIRUPDo}HV��R�URPSLPHQWR�FRP�SDGU}HV�
FULDGRV�SHOR�MRUQDO�LPSUHVVR�H�GH�WDO�IRUPD�FRQVROLGDGRV��TXH�SDVVDUDP�
D�VHU�UHSHWLGRV�QRV�IRUPDWRV�MRUQDOtVWLFRV�PLGLiWLFRV�VXEVHT�HQWHV�

1HVVH�SRQWR��FDEH�XPD�RXWUD� LQIHUrQFLD��R�PRGHOR�RUJDQL]DWLYR�
SURSRVWR�SHOR�EORJ��GLVSHQVDQGR�homes��PDQFKHWHV�H�GHVWDTXHV��SUHV�
VXS}H�D�UHODomR�FRP�XP�WLSR�GLIHUHQWH�GH�OHLWRU��(VWH�VHULD�FDUDFWHUL]DGR�
SHOR� LQWHUHVVH� QD� LQIRUPDomR�PDLV� UHFHQWH��PDV�� VREUHWXGR�� SRU� VH�
FRQ�VLGHUDU�FDSD]�GH�GLVSHQVDU�D�KLHUDUTXL]DomR�GRV� WH[WRV�SURSRVWD�
SRU� WHUFHLURV�� MRUQDOLVWDV� RX�QmR��3DUD� WDO� OHLWRU�� MRUQDOLVWDV�� SRUWDLV� H�
EORJV�VmR�DOJXQV�GRV�HOHPHQWRV�TXH�OKH�VHUYHP�GH�JXLD�RX�¿OWUR�SDUD�
TXH�REWHQKD�DV� LQIRUPDo}HV� TXH�GHVHMD�� ,VVR� QRV� OHYD� D� FRQFRUGDU�
���5LFDUGR�1REODW��FULRX�VHo}HV�HP�VHX�EORJ�GH�PRGR�D�SXEOLFDU�GLIHUHQWHV�WLSRV�GH�FRQWH~GR��FRPR��5LFDUGR�1REODW��FULRX�VHo}HV�HP�VHX�EORJ�GH�PRGR�D�SXEOLFDU�GLIHUHQWHV�WLSRV�GH�FRQWH~GR��FRPR�
WH[WRV�GH�FRODERUDGRUHV��GRFXPHQWRV�HWF��H�WDPEpP�SDUD�DJUXSDU�SRVWV�VREUH�XP�GHWHUPLQDGR�WHPD��
9HU�KWWS���RJORER�JORER�FRP�SDLV�QREODW�
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FRP�XPD�UHÀH[mR�GH�'RPLQLTXH�:ROWRQ��

3RVVLELOLWDU�R�DFHVVR�j�LQIRUPDomR�p�XP�SURJUHVVR��PDV�
QmR�p�R�VX¿FLHQWH�SDUD�FULDU�XPD�FHUWD�LJXDOGDGH��SRLV�R�
TXH�SURFXUDU�SDUD�ID]HU�R�TXr"�(VWDV�TXHVW}HV�UHPHWHP�
GLUHWDPHQWH� jV� FRPSHWrQFLDV� VXSRVWDV� DR� XVXiULR� H��
SRUWDQWR�� jV� GHVLJXDOGDGHV� FXOWXUDLV� H� FRJQLWLYDV� >���@�
�:ROWRQ������������

2�OHLWRU�FDSD]�GH�UHDOPHQWH�XVXIUXLU�GD�YDULHGDGH�GH�LQIRUPD�o}HV�
TXH�D� UHGH�RIHUHFH� VHULD�DTXHOH� Mi�HGXFDGR�QD� FXOWXUD�ZHE�� OHWUDGR�
QmR�DSHQDV�VHJXQGR�D� OyJLFD�GR�DOIDEHWR��PDV�TXH� WDPEpP�GRPLQH�
D� OLQ�JXDJHP�KLSHUWH[WXDO�H�PXOWLPLGLiWLFD��2� LQWHUQDXWD�DVVtGXR�VHULD�
PHQRV�GHSHQGHQWH�GD�RUJDQL]DomR�KLHUDUTXL]DGD�SURSRVWD�SRU�XP�MRU�
QDOLVWD�SRU�VDEHU�H�SUHIHULU�GHWHUPLQDU�VXDV�SULRULGDGHV�EXVFDQGR�OHU�H��
SRU�YH]HV��RSLQDU�VREUH�RV�DVVXQWRV�TXH�HOH�PHVPR�MXOJD�UHOHYDQWHV��

2�MRUQDOLVPR�GH�EORJ�VHULD�SUySULR�SDUD�DWHQGHU�D�HVVH�OHLWRU�TXH�
DLQGD� p�� PXLWR� SURYDYHOPHQWH�� XP� WLSR� LGHDO�� DOJXpP� FDSD]� GH� GH�
VHPSHQKDU�R�SDSHO�GH�ZHEHGLWRU�TXH��SRU�VL� Vy��VHOHFLRQD�SRU�RQGH�
QD��YHJDU�H�FRPR�HQFRQWUDU��QR�PDU�GH�LQIRUPDo}HV�H�GDGRV�GLVSRQtYHLV�
QD�ZZZ��DTXLOR�TXH�DWHQGH�jV�VXDV�QHFHVVLGDGHV��$SWR�D�RXYLU��OHU��YHU��
FOL��FDU��WHFODU�²�WXGR�DR�PHVPR�WHPSR�²��VHULD�DOJXpP�FDSD]�GH�DJLU�
PDLV�GR�TXH�UiSLGD��VLPXOWDQHDPHQWH��8P�OHLWRU� Mi� LPHUVR�QD�FXOWXUD�
GD� LQWHUIDFH�GH�TXH�QRV� IDOD�6WHYHQ�-RKQVRQ� ��������TXH� WHP�FRPR�
XPD� GH� VXDV� SULQFLSDLV� PDUFDV� D� PHWiIRUD� FRP� R� GHVNWRS� �SDSpLV�
VREUH� SDSpLV��� FULDGD� SRU�$ODQ�.D\� DR� SURSRU� R� VLVWHPD� GH� MDQHODV��
KRMH� WmR� IDPLOLDU� DRV� XVXiULRV� GRV� FRPSXWDGRUHV�� 3DUD� -RKQVRQ�� ³D�
MD�QH�OD�QmR�FULRX�XPD�QRYD�FRQVFLrQFLD�²�VLPSOHVPHQWH�QRV�SHUPLWLX�
DSOL�FDU�D�FRQVFLrQFLD�TXH�Mi�WtQKDPRV�DR�HVSDoR�²�LQIRUPDomR�QD�WHOD´�
����������H�DLQGD�³WRUQRX�SRVVtYHO�SHQVDU�R�MRUQDOLVPR�FRPR�XP�SUR�
FHVVR�GH�¿OWUDJHP��XPD�YLVWD�TXH�Gi�SDUD�RXWUDV�YLVWDV´��,GHP������

$�FDSDFLGDGH�GH�OLGDU�FRP�R�GHVNWRS�DJRUD�QD�WHOD�GR�FRP�SXWDGRU�
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SRGH�VHU�LOXVWUDGD�SHOR�TXH�%ROWHU�H�*UXVLQ�FKDPDP�GH�windowed style��

1DV�DWXDLV� LQWHUIDFHV�� MDQHODV� VH�PXOWLSOLFDP�QD� WHOD�� p�
QRUPDO� SDUD� XVXiULRV� VR¿VWLFDGRV� WHU� GH]� RX� PDLV� MD�
QHODV�DWLYDV��VREUHSRVWDV��DEHUWDV�DR�PHVPR�WHPSR��$V�
P~OWLSODV�UHSUHVHQWDo}HV�GHQWUR�GDV�MDQHODV��WH[WR��JUi�
¿FRV�� YtGHR�� FULDP� XP� HVSDoR� KHWHURJrQHR�� TXH� FRP�
SHWHP� SHOD� DWHQomR� GR� REVHUYDGRU�� ËFRQHV�� PHQXV� H�
EDUUDV�GH�IHUUDPHQWDV�DFUHVFHQWDP�RXWUDV�OLQKDV�GH�VLJ�
QL¿FDGR�YLVXDO�H�YHUEDO��%ROWHU�H�*UXVLQ�������������

$�SUySULD�LQWHUQHW�WHP�XP�FDUiWHU�SHGDJyJLFR��QD�PHGLGD�HP�TXH�
en sina o internauta a ler dessa nova forma. Quanto mais utiliza seus 
VHU�YLoRV� �H�PDLO�� )73�� EXVFDGRUHV� HWF��� H� TXDQWR�PDLV� QDYHJD� SHOD�
ZHE��PDLV�R�OHLWRU�VH�WRUQD�DSWR�H�OHWUDGR�QHVVD�FXOWXUD�GD�LQWHUIDFH��

0DV�� QD� EXVFD� SHOD� LQIRUPDomR� TXH� DWHQGD� j� VXD� GHPDQGD�
QDTXHOH�PRPHQWR��PDLV�GR�TXH�R�HVIRUoR�ItVLFR�GH�GLJLWDU�XP�HQGHUHoR��
R�LQWHUQDXWD�SUHFLVD�WDPEpP�VH�FHUWL¿FDU�VH�DTXHOH�p�XP�VLWH�FRQ¿iYHO��
$LQGD�TXH�Mi�VH�WHQKDP�HVWDEHOHFLGR�SRUWDLV�H�YHtFXORV�GH�FRPXQLFDomR�
RQ�OLQH�TXH�FRQWDP�FRP�FUHGLELOLGDGH�²�RX�SRUTXH�D�KHUGDUDP�GH�VXD�
DWXDomR�DQWHULRU�j�LQWHUQHW��FDVR�GR�UOL��YLQFXODGR�DRV�JUXSRV�Folha 
e Abril���RX�SRUTXH�D�FRQTXLVWDUDP�MXVWDPHQWH�SRU�VXD�DWXDomR�HV�SH�
FL¿FDPHQWH�QD�ZHE (como o Terra����±��QHP�WXGR�VH�HQFRQWUD�QHVWHV�
���7UDGXomR�GD�$XWRUD:�³,Q�WKH�FXUUHQW�LQWHUIDFHV��ZLQGRZQV�PXOWLSO\�LQ�WKH�VFUHHQ��LW�LV�QRW�XQXVXDO�
IRU�VRSKLVWLFDWHG�XVHUV� WR�KDYH�WHQ�RU�PRUH�RYHUODSSLQJ�RU�QHVWHG�ZLQGRZV�RSHQ�DW�RQH�WLPH��7KH�
PXOWLSOH�UHSUHVHQWDWLRQV�LQVLGH�WKH�ZLQGRZV��WH[W��JUDSKLFV��YLGHR��FUHDWH�D�KHWHURJHQHRXV�VSDFH��DV�
WKH\�FRPSHWH�IRU�WKH�YLHZHU¶V�DWWHQWLRQ��,FRQV��PHQXV��DQG�WRROEDUV�DGG�IXUWKHU�OD\HUV�RI�YLVXDO�DQG�
YHUEDO�PHDQLQJ´�
���2� O UOL��8QLYHUVR�2QOLQH��IRL�XP�GRV�SULPHLURV�SRUWDLV�KRUL]RQWDLV�QR�%UDVLO��VHQGR�UHIHUrQFLD�TXDQ�
GR�D�LQWHUQHW�FRPHUFLDO�FKHJRX�DR�SDtV��HP����������)RL�FULDGR�H�DLQGD�KRMH�SHUWHQFH�D�GRLV�IRUWHV�
JUXSRV�GH�PtGLD�MRUQDOtVWLFD�LPSUHVVD�QDFLRQDLV��D�Abril��HGLWRUD�GD�Veja H�GH�YiULDV�RXWUDV�UHYLVWDV��
H�R�*UXSR�Folha��GD�Folha de S.Paulo��HQWUH�RXWURV� MRUQDLV��-i�R�Terra�� WDPEpP�SLRQHLUR�HQWUH�RV�
SRUWDLV��VXUJLX�QD�ZHE��HP�������D�SDUWLU�GH�XPD�LQLFLDWLYD�GR�JUXSR�TXH�FRQWURODYD�D�5%6��D¿OLDGD�
da TV GLOBO�HP�3RUWR�$OHJUH��'HVGH�R�LQtFLR��FRQVWLWXLX�VH�FRPR�XPD�UHGH�GH�RSHUDGRUDV�ORFDLV�
TXH�WLQKDP�FRPR�FDUUR�FKHIH�R�SURYLPHQWR�GH�DFHVVR�j�LQWHUQHW��$�FULDomR�GH�FRQWH~GRV�YHLR�TXDVH�
VLPXOWDQHDPHQWH�H�D� UHGH�� LQLFLDOPHQWH�Nutecnet e depois ZAZ�� WRUQRX�VH� UHIHUrQFLD�QR�DPELHQWH�
ZHE��IRL�DGTXLULGD�SHOR�JUXSR�LWDOLDQR�Telecom��DGRWDQGR�D�PDUFD�Terra��0DQWpP�VH�HQWUH�RV�SRUWDLV�
EUDVLOHLURV�OtGHUHV�GH�DXGLrQFLD��MXQWR�FRP�UOL e Globo.com.
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VLWHV� FRQVROLGDGRV� H� FRQ¿iYHLV��$� JUDQGH� TXDQWLGDGH� GH� GDGRV� H� D�
YDULHGDGH� GH� IRQWHV� GLVSRQtYHLV� QD�ZHE SRGHP� VHU� WDPEpP� XP� GL�
¿FXOWDGRU��SDUD�REWHU�R�TXH�VH�GHVHMD��p�SUHFLVR�LQIRUPDomR�H�HVStULWR�
FUtWLFR��

5HWRPDPRV��DTXL��PDLV�XPD�YH]��R�SRQWR�GHVWDFDGR�SRU�:ROWRQ�
VREUH�DV�FRPSHWrQFLDV�GR�LQWHUQDXWD�H�D�QHFHVVLGDGH�GD�SHUPDQrQFLD�
GRV�LQWHUPHGLiULRV�KXPDQRV�H�QmR�Vy�WHFQROyJLFRV�QR�DFHVVR�DR�FR�
QKHFLPHQWR�H�QD�EXVFD�SRU�LQIRUPDo}HV�QD�UHGH�

&HUWDPHQWH�� VHQGR� R� DFHVVR� OLYUH�� IDFLOLWD� SDUD� TXHP�
VDEH� XWLOL]DU� RV� VLVWHPDV�� R� SUREOHPD� QmR� p� HQWmR� R�
DFHVVR�j� LQIRUPDomR��PDV�VLP�D�FDSDFLGDGH�HP�VDEHU�
o que procurar. O contexto da competência p�HVVHQFLDO��
>���@�
Se não se tem a competência para assimilar o aprendizado, 
os sistemas de informação e de conhecimentos erguerão 
outros tantos muros intransponíveis. 3ULQFLSDOPHQWH�R�TXH�
VH�DFHVVD�GLUHWDPHQWH�VHP�LQWHUPpGLR�GH�XP�SURIHVVRU�
ou de um pesquisador que sempre facilitam acessar o 
TXH�QmR�VH�FRQKHFH��$TXL�QmR�Ki�PDLV�XP�LQWURGXWRU��XP�
LQWHUPHGLiULR��FRPR�VHPSUH�KRXYH�HP�WRGD�D�KLVWyULD��
�>���@
$OLiV��FRPHoD�VH�D�SHUFHEHU�D�IRUoD�GH�HPDQFLSDomR�H�
GH�SURJUHVVR�TXH�H[LVWH�QR�HVWDWXWR�GRV�LQWHUPHGLiULRV��
$� HPDQFLSDomR� QmR� UHVLGH� PDLV� HP� VXSULPLU� RV�
LQWHUPHGLiULRV�� PDV� DR� FRQWUiULR� HP� UHFRQKHFHU� R� VHX�
SDSHO��:ROWRQ���������������

(PERUD�R�DXWRU�QmR�RV�FLWH��DFUHGLWDPRV�TXH�RV� MRUQDOLVWDV�VmR�
WDPEpP�LQWHUPHGLiULRV�KXPDQRV�IXQGDPHQWDLV�QHVVH�XQLYHUVR�HP�TXH�
D�RIHUWD�GH�LQIRUPDomR�VH�WRUQD�FDGD�YH]�PDLRU��2UJDQL]Do}HV�GH�FR�
PXQLFDomR� FRQVROLGDGDV�� DVVLP� FRPR� MRUQDOLVWDV� TXH� FRQTXLVWDUDP�
SUHVWtJLR� H� FUHGLELOLGDGH� QRV� YHtFXORV� QRWLFLRVRV� WUDGLFLRQDLV�� DR�PL�
JUDUHP�SDUD�D�UHGH��SRGHP�IXQFLRQDU�H[DWDPHQWH�FRPR� LQWURGXWRUHV�
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H� LQWHUPHGLiULRV� SDUD� RV� LQWHUQDXWDV� LQH[SHULHQWHV� H� DLQGD�QmR�DOID�
EHWL]DGRV�QD� OLQJXDJHP�GD�ZHE��&RPR�RUJDQL]DGRUHV�DYDOL]DGRV�GR�
FRQKHFLPHQWR��$OGp�H�&KDJDV���������RV�SUR¿VVLRQDLV�GD�FRPXQLFDomR�
IXQFLRQDP�FRPR�¿OWURV�RX�JXLDV�SDUD�RV�LQWHUQDXWDV�HP�JHUDO��PHVPR�
RV�PDLV�H[SHULHQWHV��6mR�LQWHUPHGLiULRV�QR�SURFHVVR�GH�WUDQVPLVVmR�
GDV� PHQVDJHQV�� VHOHFLRQDQGR�DV�� IRUPDWDQGR�DV�� HQTXDGUDQGR�DV��
2V�FR�PHQWDULVWDV�H�FROXQLVWDV�DYDQoDP�DLQGD�PDLV�QHVVD�LQWHUPHGLD�
omR��XPD�YH]�TXH�QmR�OKHV�FDEH�DSHQDV�PRVWUDU�RX�UHODWDU�RV�DFRQWH�
FLPHQWRV��PDV�VLP�DQDOLVi�ORV��LQWHUSUHWi�ORV�

9LUWXDOPHQWH�� HVWi� WXGR� RQ�OLQH�� QD� SUiWLFD�� GHYLGR� jV�
OLPLWDo}HV�GH�WHPSR�H�LQWHUHVVH��FDGD�XVXiULR�DFHVVDUi�
VRPHQWH� DOJXPDV� GHVWDV� LQIRUPDo}HV� H� VLWHV�� 2V�
MRUQDOLVWDV�� HQWmR�� FXPSUHP� HVWD� IXQomR� GH� RUJDQL]D�
GRUHV� DXWRUL]DGRV� GD� LQIRUPDomR� RQ�OLQH��&RPR�PXLWRV�
RX�WURV� ¿OWURV�� WrP� VXD� FUHGLELOLGDGH� RULJLQDGD� IRUD� GD�
ZHE��QD�PHGLGD�HP�TXH�RV�XVXiULRV�SURFXUDP�VLWHV�GH�
LQV�WL�WXLo}HV�³FRQ¿iYHLV´��FRPR�RV�GH�XQLYHUVLGDGHV�H�GD�
SUySULD� LPSUHQVD��SRU� Mi�FRQKHFr�ODV�H�DYDOLi�ODV�D�SDU�
WLU� GH� SDUkPHWURV� HVWDEHOHFLGRV� H[WHUQDPHQWH� �$OGp� H�
&KDJDV����������

Um último post 

$SURSULDGR�SRU�MRUQDOLVWDV�H�RX�XWLOL]DGR�MRUQDOLVWLFDPHQWH��R�EORJ�
SRGH�VHU�FRQVLGHUDGR�R�SULPHLUR�SURGXWR�QDVFLGR�JHQXLQDPHQWH�QD�LQ�
WHUQHW��e�QHVVH�VHQWLGR�TXH�URPSH�FRP�XP�SDGUmR�TXH�YHLR�VHQGR�VX�
FHVVLYDPHQWH�DGRWDGR�SHORV�PHLRV�QRWLFLRVRV�DQWHFHVVRUHV� �LPSUHV�
VRV��HOHWU{QLFRV�H�RQ�OLQH���2�EORJ�DSUHVHQWD��FRPR�QRYLGDGH�IRUPDO��
XP�PRGHOR�GH�GLVSRVLomR�GR�FRQWH~GR�TXH�IRJH�GD�KLHUDUTXL]DomR�GD�
LQIRUPDomR�VHJXQGR�VXD�LPSRUWkQFLD��$�DWXDOL]DomR�FRQWtQXD��Mi�DGR�
tada no webjornalismo GH� SRUWDO� �%DUERVD�� ������ JDQKD� DLQGD�PDLV�
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GHVWDTXH�� WRUQDQGR�VH�XP�GRV�JUDQGHV�GLIHUHQFLDLV�GRV�EORJV� MRUQD�
OtVWLFRV��$� VLPSOLFLGDGH� H� DJLOLGDGH� SDUD� D� SXEOLFDomR� GH� FRQWH~GRV�
QR���YRV�� FDUDFWHUtVWLFDV� WHFQLFDPHQWH� LQHUHQWHV� DR� EORJ�� FRQIHUHP� D�
essa fer ramenta um par perfeito de atributos para que se alcance um 
DQ��WLJR� IHWLFKH� MRUQDOtVWLFR�� YHQFHU� R� WHPSR��2V� MRUQDOLVWDV�� DX[LOLDGRV�
SHODV�WHFQRORJLDV�VXUJLGDV�HP�FDGD�FRQ�WH[WR�WpFQLFR�FXOWXUDO��YrP�LP�
SULPLQGR�FDGD�YH]�PDLV�YHORFLGDGH�j�SUR�GXomR�GDV�QRWtFLDV�D�¿P�GH�
GLPLQXLU�R�LQWHUYDOR�HQWUH�D�RFRUUrQFLD�GH�XP�IDWR�H�VXD�GLYXOJDomR��� 
1RV�QRVVRV�GLDV��R�EORJ�VH�DSUHVHQWD�FRPR�XPD�yWLPD�DUPD�QHVVD�
eterna corrida contra o tempo. 

3RU�¿P��DFUHGLWDPRV�TXH�R� MRUQDOLVPR�VHJXH� WHQGR�XP�SDSHO�D�
GH�VHPSHQKDU��PHVPR�QXP�FRQWH[WR�VRFLDO�WHFQROyJLFR�TXH� IDFLOLWD�D�
SUR�GXomR�H�GLYXOJDomR�GH�FRQWH~GRV��HP�WHVH��SDUD�TXDOTXHU�SHVVRD��
$¿QDO�� FRQIRUPH�'RPLQLTXH�:ROWRQ� SURYRFDWLYDPHQWH� SHUJXQWRX� HP�
de bate com o público durante palestra proferida na Universidade do 
(V�WDGR�GR�5LR�GH�-DQHLUR��HP�������³VH�WRGRV�IDODP��TXHP�HVWi�VHQGR�
RXYLGR"´��+RMH��XPD� UHVSRVWD�SDUD�HVVD� LQGDJDomR�p��RV� MRUQDOLVWDV��
HOHV�FRQWLQXDP�VHQGR�RXYLGRV�H�WHQGR�VXDV�RSLQL}HV�FRQVLGHUDGDV�

���$�WUDGLFLRQDO�³OXWD´�GR�MRUQDOLVWD�FRQWUD�R�WHPSR��XPD�UHODomR�KLVWyULFD��p�WHPD�DPSODPHQWH�GLVFX��$�WUDGLFLRQDO�³OXWD´�GR�MRUQDOLVWD�FRQWUD�R�WHPSR��XPD�UHODomR�KLVWyULFD��p�WHPD�DPSODPHQWH�GLVFX�
WLGR�SRU�)UDQFLVFDWR��������
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Os blogs na web 2.0:
representação e recuperação coletivas 
de informação

Maria Clara Aquino

A velocidade das transformações no ciberespaço é extremamente 
rápida e não poderia ser diferente em um ambiente que hoje conecta 
milhões de pessoas interagindo através de ferramentas que permitem 
não só a comunicação, como também a colaboração para produção e 
publicação de conteúdo. Mas nem sempre foi assim, e o que hoje se 
chama de web 2.0 se diferencia da web anterior pela participação ativa 
dos internautas na inserção e gerenciamento do conteúdo on-line. 

O modelo de comunicação “todos-todos”, oriundo da popularização 
da internet e da web, ganhou força com o surgimento de ferramen-
tas que propiciam o que Lemos (2002) chamou de “liberação do pólo 
emissor”, permitindo que qualquer internauta publique informação na 
UHGH�H�UHFRQ¿JXUDQGR�R�FHQiULR�PLGLiWLFR��)UDJRVR���������+RMH��TXDO�
quer usuário da web pode publicar conteúdo através de blogs, wikis, 
editores de escrita coletiva, software de relacionamento, sistemas de 
trocas P2P, fotologs, vídeologs, podcasts etc. Além de potencializar 
a li  berdade de emissão, a web 2.0 é responsável pela alteração dos 
pa drões de representação e recuperação de conteúdo. A folksonomia 
(folksonomy), expressão originária da junção dos termos “folk” e “taxo-
nomia” pelo arquiteto da informação Thomas Vander Wal, permite aos 
próprios usuários da web representar informação através da adição 
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de uma tag ao registro e recuperá-lo através dessa tag nomeada livre-
mente por cada usuário. 

O objetivo deste artigo é traçar um panorama atual dos méto dos 
de representação e recuperação de conteúdo nos blogs, desde suas 
pri meiras manifestações até o contexto atual para apresentar alter-
nativas colaborativas de gerenciamento de informação baseadas na 
folksonomia e propor que as práticas hipertextuais na web 2.0 têm 
seus padrões alterados devido à participação de qualquer usuário na 
repre sentação e na recuperação de informação.

A representação e a recuperação da informação: o 
antes e o depois da web

A escrita permitiu ao homem o armazenamento do conhecimento 
adquirido ao longo do tempo, antes limitado à memória humana e 
WUDQV�PLWLGR�RUDOPHQWH�GH�JHUDomR�D�JHUDomR��$�SUHQVD�WLSRJUi¿FD�GH�
Guten berg facilitou, além da estocagem, uma maior disseminação de 
in formações. Com o passar dos anos e com o surgimento do compu-
tador, foi possível a compressão do texto impresso em arquivos digitais 
e, com a internet, a liberdade de emissão e o intercâmbio de con teú do, 
que passa a ser produzido e publicado on-line por qualquer indi víduo 
com acesso à rede. O que se vê atualmente é o crescimento de senfre-
a  do de uma avalanche de informações, e as páginas web são o mais 
forte exemplo do fato. 

)UHQWH�DR�PRQWDQWH�GH�FRQKHFLPHQWR�H�GH�GRFXPHQWRV�SURGX]LGRV�
acerca do mesmo, as formas de representar e recuperar informação se 
tornaram objeto de atenção do homem, que tratou imediatamente de 
criar formatos que permitissem inserir um tipo de ordem que auxiliasse 
a busca pelos dados. A preocupação de Vannevar Bush, em 1945, com 
D�TXDQWLGDGH�GH�FRQKHFLPHQWR�FLHQWt¿FR�SURGX]LGR�GXUDQWH�D�6HJXQGD�
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Guerra Mundial resgatou uma forma de escrita já praticada em sé-
culos anteriores,1 o hipertexto, que, através do Memex,2 permitiria3 o 
armazenamento de informações e o acesso a elas de maneira seme-
lhante ao pensamento humano, ou seja, de forma associativa, e não 
em ordenações hierárquicas. O hipertexto foi nomeado em 1965 por 
7KHRGRU�+ROP�1HOVRQ��TXH��LQVSLUDGR�HP�%XVK��SURS{V�R�Projeto Xanadu 
no intuito de construir uma espécie de Biblioteca de Alexandria, só que 
através de computadores, em que todo o conhecimento produzido 
pudesse ser armazenado de forma conectada. 

Antes desses sistemas, as formas de representar e recuperar in-
formação eram regidas por sistemas baseados em modelos hierárqui-
FRV��FODVVL¿FDo}HV�QXPpULFDV��DOIDEpWLFDV��RUGHQDo}HV�SRU�FODVVHV�H�
subclasses e outras formas de taxonomia que determinam a busca por 
meio de palavras-chave em sistemas de vocabulários controlados. O 
principal problema apresentado por sistemas de informação basea dos 
HP�WD[RQRPLDV�p��VHJXQGR�)HLWRVD���������D� LQVX¿FLrQFLD�GH�WHU�PRV�
GH�EXVFD�DEUDQJLGRV�SHORV� VLVWHPDV��6H�R� LQGLYtGXR�TXH� ID]�D�SHV�
quisa pela informação utiliza uma palavra-chave que não está rela-
cio nada ao documento que procura no sistema, os resultados são in-
com pletos, insatisfatórios e até mesmo inexistentes. Para o autor, a 
indexação das informações é fundamental, pois interfere diretamente 
nas operações de busca e recuperação e, assim, se o sistema não 
abran ge determinado termo, cuja relação com a informação que procu-
ra é subentendida pelo o usuário, os resultados não atendem às ne-
ces sidades do usuário, que é obrigado a utilizar novos termos de bus-
ca para encontrar o documento. 

1D�ZHE��DWp�SRXFR�WHPSR��RV�VLVWHPDV�GH�EXVFD�SRU�LQIRUPDomR�
não se diferenciavam muito do que havia antes do surgimento das pá-

1 As primeiras manifestações hipertextuais ocorreram em textos impressos nos séc. ��, com o surgi- As primeiras manifestações hipertextuais ocorreram em textos impressos nos séc. ��, com o surgi-
mento da pontuação e nos séc. �V� e �V��, por meio de manuscritos e marginalias. 
2 “As We May Think” – ensaio publicado em 1945 em que Bush propunha a construção do Memex. 
'LVSRQtYHO�HP��KWWS���ZZZ�WKHDWODQWLF�FRP�GRF��������EXVK�
3 O Memex nunca chegou a ser construído.
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JL�QDV��+RMH��FRPXPHQWH�FKDPDGRV�GH�EXVFDGRUHV��H[LVWHP�GRLV�WLSRV�
de mecanismo de recuperação na web: os diretórios e os motores de 
EXVFD��&pQGRQ��������)HLWRVD���������2V�GLUHWyULRV� IRUDP�D�SULPHLUD�
solução encontrada para o problema da organização da informação na 
web, e são sistemas que constroem hierarquicamente índices de sites, 
divididos em categorias, que podem trazer subcategorias. A coleta dos 
dados é realizada por editores humanos que realizam a tarefa por meio 
GH�SHVTXLVDV�QD�ZHE��GH�VXJHVW}HV�GH�XVXiULRV�H�GR�DX[tOLR�GH�URE{V��
Ao contrário dos diretórios, os motores de busca não organizam seus 
índices de forma hierárquica, mas buscam colecionar o maior número 
SRVVtYHO�GH�LQIRUPDo}HV�DWUDYpV�GD�XWLOL]DomR�GH�URE{V�TXH�SHUFRUUHP�
continuamente a web, visitando sites e indexando suas páginas. A re-
cuperação dos dados pelos usuários se dá por meio de palavras-chave 
e/ou até mesmo de linguagem natural.

As possibilidades oferecidas pelos buscadores disponíveis na 
ZHE�GL¿FXOWDP�D�UHFXSHUDomR�GD�LQIRUPDomR�GHYLGR�D�

a) centralização da organização da informação: seja em meca-
nismos de indexação manual ou automática, a ausência de termos de 
busca abrangidos pelo sistema pode acarretar resultados insatisfa-
tórios. Além disso, Cendón (2001) atenta para que, embora as bases 
de dados de cada buscador sejam enormes, elas não são iguais e, 
dessa forma, quando não encontra o que busca em determinado siste-
ma, o usuário é obrigado a procurar em outros, e assim procede até 
en contrar o que procura.

b) falta de atualização do sistema: a internet é dinâmica, a cada 
se gundo novas informações vão sendo disponibilizadas, retiradas ou 
PRGL¿FDGDV�H��DVVLP��GH�DFRUGR�FRP�&HQGyQ���������p�LPSUHVFLQGtYHO�
SDUD�D�H¿FLrQFLD�GH�XP�EXVFDGRU�D�DWXDOL]DomR�FRQVWDQWH��6HP�HVVH�
pro cesso de atualização, o usuário pode obter resultados contendo en-
dereços que não mais existem, ou que existem, mas com informações 
diferentes. 
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c) critérios de busca estabelecidos pelos sistemas: muitas vezes, 
R�XVXiULR�SRGH�UHDOL]DU�XPD�EXVFD�TXH��QR�¿QDO��FRQVLGHUD�LQ~WLO��'H�
vido à pluralidade de formas de como a informação é organizada, di-
versas também são as formas de encontrá-la e, assim, o usuário é 
obrigado a consultar as páginas de ajuda dos diferentes sistemas que 
FRQVXOWD��6HJXQGR�%UDQVNL���������D�PDLRULD�GRV�LQWHUQDXWDV�QmR�GR�
mina controles básicos e não explora todas as potencialidades dos 
buscadores. 

G��DXVrQFLD�GH�PHFDQLVPRV�GH�¿OWUDJHP�H�D�IDOWD�GR�XVR�GH�IRU�
mas padronizadas para o armazenamento de informações na web, 
DSRQWDGDV�SRU�0DHGFKH�DSXG�)HLWRVD���������JHUDP�UHVXOWDGRV�FRQIX�
sos, incompletos, insatisfatórios, irrelevantes. Técnicas de indexação 
automática, baseadas em popularidade de sites e links, como no caso 
do PageRank4, ou então baseadas em algoritmos de resultados de 
OR�FDOL]DomR� H� GH� IUHTXrQFLD� GH� SDODYDUDV� HP� XP� VLWH�� GL¿FXOWDP� DV�
pes quisas e nem sempre oferecem resultados relevantes ao usuário 
(Céndon, 2001). A listagem de páginas fornecidas ao usuário que realiza 
a pes quisa pode, muitas vezes, apresentar, nas primeiras posições, 
pá ginas que não possuem relevância nenhuma para a sua pesquisa. 
Dessa forma, o usuário termina sem a informação que buscava ou en-
tão inicia outra busca, em outro buscador, o que pode demorar, já que 
ele pode realizar a tentativa em mais de um sistema. 

Mas e os blogs? Qual a sua importância nos processos de re-
presentação e recuperação de informação na web? Como ferramentas 
que possibilitam a qualquer internauta a publicação de conteúdo on-
line, os blogs também se constituem como um meio de representação 
H�UH�FXSHUDomR�GH�LQIRUPDomR�SRU�PHLR�GR�KLSHUWH[WR��TXH�¿QDOPHQWH�
pode ser construído de forma coletiva.

4 http://www.google.com/technology. A técnica do PageRank foi inicialmente utilizada pelo Google e 
funciona, basicamente, colocando em primeiros lugares na listagem dos resultados de busca os sites 
que mais são linkados por outros sites.
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Blogs como ferramentas de representação e recupe-
ração coletivas de informação

Tanto no Memex como no Projeto Xanadu, eram visíveis as carac-

terísticas de não-linearidade e coletividade da prática hipertextual, já 

que um hipertexto poderia ser percorrido a partir de qualquer ponto 

e a possibilidade de inserção de comentários nos registros, em cada 

VLVWHPD��FDUDFWHUL]DYD�XPD�FULDomR�FROHWLYD��1R�HQWDQWR��FRP�R�VXUJL�
mento da web, esse potencial coletivo do hipertexto foi diminuído, já que 

não era qualquer usuário que podia interferir em uma página, alterando 

seu conteúdo ou então inserindo e/ou excluindo links. Apenas aqueles 

que conheciam linguagens de programação podiam criar uma página 

e publicar conteúdo na rede. 

Com o desenvolvimento de ferramentas baseadas na cooperação 

– como os blogs, e além deles, enciclopédias on-line escritas de forma 

conjunta pelos usuários, como a Wikipédia, editores de escrita coletiva, 

como o Google Docs & Spreadsheets,5 webjornalismo participativo, 

como no caso do Terra, com o VC Repórter6, sites como o Slashdot� 
e o Digg,8 que possuem conteúdo divulgado sugerido pela audiência, 

sites de publicação de vídeos, como o YouTube,9 entre outros sistemas 

–, a web passa por um novo momento, denominado por Tim O’Reilly 

(2005) de web 2.0.

“A web 2.0 é a segunda geração de serviços on-line e se caracte-

riza por potencializar as formas de publicação, compartilhamento e or-

ga nização de informações, além de ampliar os espaços para a inte-

ração entre os participantes do processo” (Primo, 2006:1), e assim se 

torna o background de atuação dos usuários que, via hipertexto, vêm 

geren ciando a informação na web.

5 http://docs.google.com/.
6 http://www.terra.com.br/vcreporter/.
� http://www.slashdot.com.
8 http://www.digg.com.
9 http://youtube.com.
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1RV�EORJV��D�UHSUHVHQWDomR�H�D�UHFXSHUDomR�GH� LQIRUPDomR�SRU�
meio do hipertexto ocorre desde sempre, ou seja, antes mesmo do 

surgimento do termo web 2.0. Os primeiros blogs, que se constituíam 

em listas de links para outras páginas na web, já demonstravam a von-

tade do autor do blog de linkar o que considerava útil e interessante e 

de permitir que outros internautas visualizassem as informações que 

encontrava pela web, e assim facilitar a recuperação das mesmas.  

�nicialmente, os blogs traziam, nas laterais das páginas, as cha-

madas “blogrolls”, listas de links para outros blogs, organizadas de acor-

do com critérios estabelecidos pelo próprio autor do blog. As blogrolls, 

inicialmente, continham links que apontavam para outros blogs que 

o autor costuma ler e também para seus conhecidos que possuíam 

blogs. Mais tarde, as blogrolls começaram a ser povoadas com links 

não só para blogs, mas também para outros sites na web, escolhidos e 

linkados também de acordo com a preferência de cada autor de blog.10 

O hipertexto é útil para que os blogs ganhem visibilidade na web. 

Quando são criados, seu autor passa a visitar e comentar em outros 

blogs deixando o link do endereço do seu blog, que assim é visitado 

pelo autor do blog que recebeu seu comentário e pelos demais leitores. 

De acordo com Recuero (2003), essas práticas formam “webrings”, 

cír culos de relações entre blogueiros que se visitam e se linkam mu-

tuamente. 

A utilização do hipertexto como forma de escrita nos blogs resul ta 

na proliferação de links tanto para dentro da própria página, linkando 

a antigos posts e arquivos, como para outros blogs e endereços exter-

nos na web. Assim, além de alterar a rede hipertextual como um todo, 

os blogs instauram um processo de representação da informação na 

web realizado pelos próprios blogueiros, que passam a possuir mais 

���&RP�R�WHPSR��RV�EORJV�WDPEpP�SDVVDUDP�D�DSUHVHQWDU�DQ~QFLRV�SXEOLFLWiULRV��Mi�TXH�¿�FD�D�FDUJR��&RP�R�WHPSR��RV�EORJV�WDPEpP�SDVVDUDP�D�DSUHVHQWDU�DQ~QFLRV�SXEOLFLWiULRV��Mi�TXH�¿FD�D�FDUJR�
do dono do blog liberar ou não o espaço para publicidade. O Google possui o AdSense, um sistema 

TXH�DJUHJD�DQ~QFLRV�HP�EORJV�H�JHUD� UHWRUQR�¿QDQFHLUR�DR�EORJXHLUR�SURSRUFLRQDO�DR�Q~PHUR�GH�
YH]HV�HP�TXH�VHXV�OHLWRUHV�FOLFDUHP�QRV�DQ~QFLRV�TXH�VmR�GH¿QLGRV�SHOR�Google de acordo com o 

conteúdo postado no blog.
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uma forma de recuperar informação que não somente por meio de 
sis temas de busca. Por conseguinte, a atuação do hipertexto como 
instrumento de representação e recuperação de informação nos blogs 
favorece tanto autores quanto leitores, já que estes últimos também 
podem inserir links nos comentários que efetuam. 

Para um grupo de blogueiros que “se lê” mutuamente, com certa 
freqüência, a busca por informação na web ocorre, muitas vezes, por 
meio dos blogs. É comum ler uma informação em determinado blog e 
depois percorrer o resto do círculo de blogs que se costuma ler para 
saber como os outros blogueiros estão comentando o assunto, para 
saber se estão falando sobre isso ou não e, conseqüentemente, para 
encontrar novas informações a respeito do que foi postado, já que 
cada blogueiro tem uma opinião, um estilo de escrita, e assim pode 
linkar para outras páginas que o leitor ainda não encontrou a respei to 
do tema. 

Um dos problemas apontados anteriormente no que concerne à 
busca por informação na web é a centralização da organização das 
in formações pelos buscadores, que pode acarretar resultados insa-
tisfatórios no momento em que determinados termos de busca não são 
incluídos no sistema. Os blogs se tornam uma nova opção de pesquisa 
QD�ZHE� QR�PRPHQWR� HP�TXH� HVWDULDP� FODVVL¿FDQGR� DV� LQIRUPDo}HV�
em função do conteúdo que disponibilizam. Recuero (2003) faz uma 
FODVVL¿FDomR�GRV�WLSRV�GH�EORJ�GH�DFRUGR�FRP�R�FRQWH~GR�SXEOLFDGR�
TXH�IDFLOLWD�D�SHUFHSomR�GH�FRPR�D�EXVFD�SHOD�LQIRUPDomR�SRGH�¿FDU�
mais direcionada quando efetuada apenas em blogs:

a) Weblogs diários – trazem posts sobre a vida pessoal do autor, 
sem o objetivo de trazer informações ou discuti-las, mas simplesmente 
relatar fatos cotidianos, como um diário pessoal. 

b) Weblogs publicações – trazem informações de modo opina-
tivo, buscando o debate e o comentário. Podem focar um tema 
HVSHFt¿FR�RX�HQWmR�WUDWDU�GH�JHQHUDOLGDGHV��
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c) Weblogs literários ±�FRQWDP�KLVWyULDV�¿FFLRQDLV�RX�DJUXSDP�
XP�FRQMXQWR�GH�FU{QLFDV�RX�SRHVLDV�FRP�DPELo}HV�OLWHUiULDV�

d) Weblogs clippings – apresentam um apanhado de links ou 
UH�FRUWHV�GH�RXWUDV�SXEOLFDo}HV��YLVDQGR�¿OWUDU�D�LQIRUPDomR�SXEOLFDGD�
em outros lugares.

e) Weblogs mistos – misturam posts pessoais e informativos, 
com notícias, dicas e comentários de acordo com o gosto e opinião 
pes soal do autor.

Leitores de blogs ou possuem seu próprio blog com a blogroll dos 
outros blogs que costumam ler, ou então, até mesmo quem não possui 
um blog mantém uma lista de favoritos, que costuma acompanhar com 
DOJXPD�IUHTXrQFLD��GLiULD�RX�QmR��,VWR�VLJQL¿FD�TXH�RV�OHLWRUHV�VDEHP�
onde procurar informação nos blogs que costumam ler. Dessa forma, 
o que poderia ser chamado de “tematização” dos blogs facilita a busca 
pela informação. Por exemplo, um indivíduo que costuma ler blogs e que 
se interesse por política, certamente terá uma lista de blogs favoritos 
que tratem sobre o tema e, ao navegar por esses favoritos, estará su-
jeito a encontrar links entre posts que, em determinando momento, 
es tejam comentando algum fato importante no cenário político.

Outra ferramenta que auxilia na recuperação das informações em 
um blog são os permalinks, TXH�FRQVLVWHP�HP�XP�OLQN�DR�¿QDO�GH�FDGD�
SRVW� FRQWHQGR� R� HQGHUHoR� GR� SRVW� HVSHFt¿FR�� &DVR� DOJXpP� TXHLUD�
linkar um post que leu em determinado blog, não precisa colocar o en-
dereço da página com o link, o que faria o leitor procurar no blog todo 
pelo post que fala sobre o assunto. Com os permalinks, é possível 
OLQNDU�SRVWV�HVSHFt¿FRV��

Os trackbacks são outro tipo de ferramenta que permite a conexão 
entre os assuntos postados nos blogs. Dois blogs que contenham 
posts falando sobre o mesmo assunto podem conectá-los por meio dos 
trackbacks, facilitando a navegação, já que assim seus leitores podem 
ver onde mais o assunto está sendo discutido. 



246

Os trackbacks e os permalinks são importantes no que diz respei-
to ao que vem sendo discutido como o poder da longa cauda. A longa 
cauda (do inglês the long tail) é um termo utilizado na estatística para 
LGHQ�WL¿FDU�GLVWULEXLo}HV�GH�GDGRV�GD�FXUYD�GH�3DUHWR��HP�TXH�R�YROX�PH�
GH�GDGRV�p�FODVVL¿FDGR�GH�IRUPD�GHFUHVFHQWH��2�OLYUR�The long tail foi 
publicado nos EUA e é resultado de um estudo desenvolvido por Chris 
Anderson, editor-chefe da revista Wired,11 no qual analisa as alterações 
no comportamento dos consumidores e do próprio mercado a partir da 
convergência digital e da internet. Antes do surgimento da rede, a compra 
e venda de produtos feita unicamente no meio físico abarcava apenas 
a oferta de produtos populares, que tivessem um relativo sucesso, já 
que os custos de armazenagem, distribuição e exposição dos produtos 
são muito altos. Com a internet e a transformação da matéria em bits, 
é muito mais fácil ofertar produtos de forma praticamente ilimitada, 
de vido aos baixos custos de armazenagem, distribuição e exposição. 
Assim, tornou-se possível encontrar todo o tipo de produto na rede, o 
que permitiu que as pessoas passassem a experimentar mais e a con-
sumir produtos que até então desconheciam. 

Os blogs também se regem pelo poder da longa cauda, pois, por 
meio do microconteúdo e da reunião de pequenos grupos com inte-
resses segmentados, ganham espaço na rede ao se conectarem com 
outros sistemas. Dessa forma, ao lado de um modelo centralizador de 
dis tribuição de informações, tem-se, através dos blogs, um sistema ba-
se ado na conexão de microrredes de blogueiros. É por isso que Tim 
2¶5HLOO\��������D¿UPD�TXH�D�ZHE�����IRUWDOHFH�DV�ERUGDV�GD�UHGH��DR�
con trário da web anterior, que, não permitindo a qualquer usuário a 
publicação de conteúdo na rede, focava-se em um centro distribuidor 
de informações. 

As ferramentas de busca especializadas em blogs também fa-
FL�OLWDP� D� SHVTXLVD� SRU� LQIRUPDomR� QHVVDV� SiJLQDV�� 1R� FDVR� GR�

11 http://www.wired.com http://www.wired.com
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Technorati,12 o site traz na página inicial uma grade de temas e uma 
lista de blogs falando sobre o assunto. É possível escolher entre vídeo, 
música, cinema, DVD, jogos, notícias e negócios e visualizar o número 
de links para posts que falem, por exemplo, sobre o Wii, videogame da 
marca Nintendo. 

3RUpP��Ki�TXHP�QmR�FRQ¿H�QD� OLEHUGDGH�GRV�XVXiULRV�H�QD�RU�
ganização das informações por meio dos links. A quantidade de in-
for  mações na web e a forma como estão organizadas, conectadas 
através de links que podem ligar um documento a qualquer outro sem 
nenhuma autoridade para a criação desses links, que então podem 
surgir de acordo com a intenção de quem quer que seja que os criou, 
VmR�GL¿FXOGDGHV�QD�EXVFD�GRV�GDGRV�QD�ZHE��VHJXQGR�'UH\IXV���������
Para ele, os links não foram introduzidos porque são um modo mais 
fácil de encontrar informação, mas porque são uma forma natural de 
usar a velocidade e o poder de processamento dos computadores 
para relacionar uma grande quantidade de informação independente 
GH�VLJQL¿FDGR�H�HVWUXWXUD��6H� WXGR�SRGH�VHU� OLQNDGR� FRP� WXGR�� GHV�
FRQVLGHUDQGR� R� VLJQL¿FDGR�� R� FUHVFLPHQWR� GR� WDPDQKR� GD� ZHE� H� D�
DUELWUDULHGDGH�GRV�OLQNV�GL¿FXOWDP�D�UHFXSHUDomR�GH�FRQWH~GR��'UH\IXV��
�������2�DXWRU� WDPEpP�DWULEXL�R� IUDFDVVR�GD� ,QWHOLJrQFLD�$UWL¿FLDO�DR�
fato de que os computadores não entendem o senso comum, que in-
ÀXHQFLD�QD�RUJDQL]DomR�GDV�LQIRUPDo}HV�H�TXH�PXGD�FRP�R�WHPSR�H�
com o contexto (Dreyfus, 2001).

Dessa forma, num primeiro momento, o posicionamento de Dreyfus 
(2001) tem sentido frente ao que poderia parecer uma certa desor-
ganização na web. Porém, além de viabilizar a escrita coletiva on-line, 
algumas das novas ferramentas13 que surgem com a web 2.0 agregam 
a folksonomia como uma forma de representação e recuperação de 
conteúdo, o que vai de encontro aos postulados do autor.  

Como uma nova alternativa aos buscadores atuais, a folksonomia 

12 http://technorati.com http://technorati.com
13 Como, por exemplo,  Como, por exemplo, Flickr, Del.icio.us e demais sistemas baseados na folksonomia. 
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traz a possibilidade de o usuário comum da web relacionar qualquer 
SDODYUD�D�XP�GDGR�TXH�SXEOLFD��$VVLP��D�LQIRUPDomR�¿FD�DUPD]HQDGD�
e pode ser recuperada através da tag que o próprio usuário criou, e 
não mais por meio de um vocabulário controlado, que muitas vezes é 
desconhecido de quem faz a busca. 

A folksonomia corresponde às características da web 2.0 e atende 
aos princípios de cooperação apontados por Tim O’Reilly (2005) como 
alicerces desta nova fase da web: a) arquitetura de participação; b) 
aproveitamento da inteligência coletiva; c) riqueza decorrente da ex-
periência dos usuários; e d) crença nos usuários como co-desen vol -
ve  do res. Como se pode observar, são todos princípios que se per-
fazem com a participação ativa dos usuários no gerenciamento das 
informações. 

1RV�EORJV��D� IRONVRQRPLD�SRGH�VHU�YLVWD�DWUDYpV�GD�SUiWLFD�GRV�
marcadores,14 que, assim, se constituem como tags, criadas pelos pró-
prios blogueiros e utilizadas tanto por estes como pelos leitores para 
UHFXSHUDU�DOJXP�SRVW��1DV� IHUUDPHQWDV�GH�EXVFD�HVSHFLDOL]DGDV�HP�
blogs, como no Technorati, existem listas de tags criadas através da 
con tribuição dos blogueiros que inserem um código em seus posts e, 
dessa maneira, automaticamente, o Technorati adiciona tags em sua 
pá gina relacionadas com os posts. 

Poderíamos dizer que a folksonomia é uma espécie de “vo-
FDEXOiULR� GHVFRQWURODGR´�� PDV� LVVR� QmR� VLJQL¿FD� TXH� R� HVTXHPD�
VHMD�XPD�GHVRUGHP�WRWDO��1D�YHUGDGH��GH�DFRUGR�FRP�6SLWHUL���������
³)RONVRQRPLDV�VmR�VLPSOHVPHQWH�R�FRQMXQWR�GH�WHUPRV�DWUDYpV�GR�TXDO�
um grupo de usuários etiquetou conteúdo; elas não são conjuntos de 
FODVVL¿FDomR�GH�WHUPRV�RX�HWLTXHWDV�SUp�GHWHUPLQDGDV´�15 

É um mecanismo de representação e recuperação de informação 

���8P�SRVW�IDODQGR�VREUH�XP�VKRZ�GR�)RR�)LJWKHUV�HP�3RUWR�$OHJUH�WUDULD�PDUFDGRUHV�FRPR�³P~VL��8P�SRVW�IDODQGR�VREUH�XP�VKRZ�GR�)RR�)LJWKHUV�HP�3RUWR�$OHJUH�WUDULD�PDUFDGRUHV�FRPR�³P~VL-
FD´��³)RR�)LJKWHUV´�H�³3RUWR�$OHJUH´�
15 Tradução da autora: “folksonomies are simply the set of terms that a group of users tagged content 
ZLWK��WKH\�DUH�QRW�D�SUHGHWHUPLQHG�VHW�RI�FODVVL¿FDWLRQ�WHUPV�RU�ODEHOV´��6SLWHUL���������Disponívem em: 
KWWS���ZHEORJ\�LU������Y�Q��D���KWPO��$FHVVR�HP������������
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TXH�QmR�p�IHLWR�SRU�HVSHFLDOLVWDV�DQ{QLPRV�±�R�TXH�PXLWDV�YH]HV�SRGH�
limitar a busca por não trazer determinadas palavras-chave –, mas sim 
um modo em que os próprios indivíduos que buscam informação na 
UHGH� ¿FDP� OLYUHV� SDUD� UHSUHVHQWi�OD� H� UHFXSHUi�OD�� UHDOL]DQGR� HVVDV�
ações com base no senso comum e tendo, assim, um novo leque de 
opções ao efetuar uma pesquisa para encontrar algum dado. 

Assim, esse “vocabulário descontrolado” altera as formas de re-
pre sentar e recuperar informação na web e também os padrões hiper-
textuais até então praticados, pois é construído de forma coletiva, 
permitindo uma organização semântica do conteúdo e ampliando as 
possibilidades de busca dos dados na web. Eis então que surge um 
QRYR�WLSR�GH�KLSHUWH[WR��R�KLSHUWH[WR������$TXLQR���������QR�TXDO�RV�OLQNV�
são as tags, construídas pelos próprios usuários que por elas podem 
QDYHJDU� FRP�EDVH�QR� VLJQL¿FDGR�GDV� LQIRUPDo}HV�� UHSUHVHQWDQGR�H�
recuperando informação de forma não-linear e coletiva. 

Dessa forma, os blogs, antes mesmo de se ouvir falar em web 
�����FRQFHGHUDP�D�OLEHUGDGH�GH�SXEOLFDomR�DR�XVXiULR�FRPXP��+RMH��
a folksonomia vem permitir ao usuário, por meio da representação do 
conteúdo, a organização dos dados para posterior recuperação. Com 
tais possibilidades, os blogs, as ferramentas de busca que se restringem 
a esse tipo de página e também a folksonomia são vistos como um 
processo alternativo de representação e recuperação de conteúdo na 
ZHE�FDSD]�GH�FRQWRUQDU�DV�GL¿FXOGDGHV�GRV�VLVWHPDV�GH�EXVFD�EDVH�
DGRV�HP�XPD�RUJDQL]DomR�OLPLWDGD�H�DSHQDV�H¿FLHQWH�TXDQGR�R�WHUPR�
adequado é digitado no momento da procura pela informação. Agora, 
os usuários podem percorrer novos caminhos por conta própria e não 
mais permanecer presos às limitações dos buscadores.

$� IDOWD� GH� DWXDOL]DomR� GH� XP� VLVWHPD�GH� EXVFD�� TXH� GL¿FXOWD� D�
recuperação da informação, já que a web é dinâmica e muda cons-
WDQWHPHQWH��PRGL¿FDQGR�R�FRQWH~GR�GDV�SiJLQDV��FULDQGR�QRYRV�HQGH�
reços e excluindo outros, pode ser reparada nos blogs. Ainda que vários 
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blogs sejam criados em um dia e abandonados no outro, são vários 

tam bém os blogueiros que se preocupam em manter suas páginas 

DWXDOL]DGDV��PXLWDV�YH]HV�DFUHVFHQWDQGR�PDLV�GH�XP�SRVW�SRU�GLD��6mR�
blogs que assumem um compromisso com seus leitores, trazendo a 

informação, comentando-a, permitindo a discussão e atualizando o 

decorrer dos acontecimentos. 

É comum também os próprios leitores de um blog avisarem ao 

blogueiro do surgimento de um novo fato relacionado ao post, ou seja, 

a atualização é feita não só pelo autor do blog, mas com a colaboração 

de leitores atentos que acompanham os fatos em outros sites, ou 

até mesmo outros meios, e se preocupam em atualizar a informação 

disponibilizada nos blogs que costumam ler. �sso permite a atualização 

constante do conteúdo dessas páginas pelos próprios usuários e ga-

UDQWH�D�H¿FiFLD�GD�EXVFD�SRU�LQIRUPDomR�QRV�EORJV��
As ferramentas de busca e até mesmo as de construção de blogs, 

como no caso do Blogger,16 costumam trazer em suas páginas iniciais 

os blogs que foram atualizados nos últimos minutos, permitindo ao in-

ter nauta que faz uma busca ter constantemente à disposição o que 

vem sendo atualizado na blogosfera nos últimos minutos.

$� DXVrQFLD� GH� PHFDQLVPRV� GH� ¿OWUDJHP� H� D� IDOWD� GR� XVR� GH�
formas padronizadas para o armazenamento de informações na web 

– apontados por Maedche (apud )HLWRVD��������±��TXH�JHUDP�UH�VXO�
WDGRV� FRQIXVRV�� LQFRPSOHWRV�� LQVDWLVIDWyULRV� H� LUUHOHYDQWHV�� VmR� GL¿�
culdades novamente passíveis de serem contornadas pelos blogs 

por meio dos marcadores. Assim, é o próprio usuário da web que re-

pre senta e recupera as informações no blog através do hipertexto. É 

certo que os marcadores também podem servir como formas de “es-

conder conteúdo”, ou seja, dependendo da palavra que o blogueiro 

utiliza como marcador, se for algo totalmente absurdo, em desacordo 

com o conteúdo do post, algo como uma tag “mascarada”, um leitor 

co mum não conseguirá encontrar o post que procura. �sso seria uma 

16 http://blogger.com. http://blogger.com.
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desvantagem para o blogueiro, mas também uma forma de proteção 
para o autor do blog, ainda que pareça contraditório querer esconder 
informações publicadas na web. 

Essas práticas ilustram a percepção de que, em uma busca tan-
to em listas pessoais de blogs favoritos ou blogrolls como em sis -
temas especializados de busca em blogs, a informação buscada foi 
representada por um usuário comum da web, que criou uma página 
pessoal e começou a publicar assuntos de seu interesse, que, con se-
qüentemente, interessam a outros internautas. Essa repre sentação se 
dá por meio do hipertexto que passa a ser construído pelos próprios 
usuários da web, que conectam as informações que encontram pela 
rede em seus blogs e também permitem que outros usuários possam 
relacionar novos links nos comentários. 

1R�HQWDQWR��DOJXQV�REVWiFXORV�VXUJHP�HP�IXQomR�GD�UHSUHVHQWDomR�
e recuperação coletivas do conteúdo. Problemas como o tagspace (�u 
et al., 2006), no qual os usuários adicionam a mesma tag para da-
dos diferentes; a polissemia, quando uma única palavra tem múltiplos 
VLJ�QL¿FDGRV� UHODFLRQDGRV��H�D�VLQRQtPLD��TXDQGR�SDODYUDV�GLIHUHQWHV�
WrP� R� PHVPR� VLJQL¿FDGR� �*ROGHU� H� +XEHUPDQ� DSXG Marlow, 2006) 
VmR�GL¿FXOGDGHV�HQFRQWUDGDV�QD�SUiWLFD�GD�IRONVRQRPLD��1R�FDVR�GRV�
mar cadores, a utilização de tags “mascaradas”, visando ocultar infor-
PDo}HV�GR�OHLWRU��WDPEpP�GL¿FXOWD�D�UHFXSHUDomR�

6H��SRU�XP�ODGR��R�XVXiULR�¿FD�OLYUH�GDV�OLPLWDo}HV�GRV�EXVFDGR�
res, ele pode sentir-se desorientado em uma busca por meio de dados 
organizados com base na folksonomia, já que as pessoas pensam di-
ferente e criam tags diferentes. 

Ainda não foram encontradas soluções para tais problemas, 
porém, Marlow et al. (2006) acreditam que o que poderia auxiliar na 
re solução do impasse seria a utilização de um sistema de sugestão de 
tags no qual, no momento em que o usuário fosse adicionar a tag, seria 
dis ponibilizada uma listagem com as tags mais comuns já relacionadas 
com aquele dado, o que já se utiliza em sistemas de bookmarks on-
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line como o del.icio.us,���PDV�DLQGD�QmR�HP�EORJV��1R�HQWDQWR��*X\�H�
Tonkin (2006) alertam para a ocorrência de favorecimento de algumas 
tags, o que obrigaria novos usuários a se familiarizarem com tags já 
existentes. Outra opção é o debate entre os usuários acerca da ela-
boração das tags, o que pode ocorrer em sistemas como o Flickr,18 
que é uma espécie de fotolog em que os usuários podem trocar co-
mentários e mensagens e assim discutir sobre as tags que podem 
DGLFLRQDU� WDQWR�QDV�SUySULDV� IRWRV�FRPR�QDV�GRV�RXWURV��1R�FDVR�GR�
blogs, essa discussão poderia ser feita entre autores e leitores por 
meio de comentários ou então em espaços de discussão propiciados 
por ferramentas de busca desse tipo de página. 

1R� HQWDQWR�� D�PDLRULD� GDV� VXJHVW}HV� GDGDV� SHORV� DXWRUHV� TXH�
estudam a folksonomia é direcionada para sistemas baseados em 
folksonomia. Os blogs não são fundamentalmente baseados em 
folksonomia, mas a utilizam por meio dos marcadores. Utilização de 
plural ao invés do singular, “bundles”, que são conjunto de tags uti li-
zadas no del.icio.us19 (Guy e Tonkin, 2006), bem como o uso de “te-
VDX�URV´� �1RUX]L�� ������ H�RX� JXLDV� SDUD� FRQVWUXomR� GH� YRFDEXOiULRV�
FRQWURODGRV�FRPR�XP�DX[tOLR�QD�FRQVWUXomR�GH�VLVWHPDV�WD[RQ{PLFRV�
�6SLWHUL�� ������ VmR� VXJHVW}HV� GLUHFLRQDGDV� SDUD� VLVWHPDV� HP� TXH�
TXDOTXHU�XVXiULR�SRGH� UHSUHVHQWDU�H� UHFXSHUDU� LQIRUPDomR��1R�FDVR�
de um blog, a representação do conteúdo é feita unicamente pelo blo-
gueiro, e assim os problemas diminuem, já que não é qualquer inter-
nauta que cria os marcadores. Ainda que todas as sugestões sejam 
úteis aos blogs, a utilização de tesauros ou guias de vocabulários 
controlados não parece ser tão utilizável quanto a discussão, a criação 
de bundles e a preferência pelo plural, o que parece fazer mais sentido 
em um blog. 

É o dono do blog que decide qual palavra irá usar como marcador 
����KWWS���GHOLFLRXV�FRP�
����KWWS���À�LFNU�FRP���KWWS���ÀLFNU�FRP�
19 O usuário cria uma bundle O usuário cria uma bundle H�GH¿QH�TXDLV�WDJV farão parte da bundle. Cada vez que etiqueta um 
bookmark com uma tag que faz parte de uma bundle, o del.icio.us automaticamente insere o book-
mark dentro daquela bundle.
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H��VRPHQWH�VH�RV�OHLWRUHV�QmR�HQWHQGHUHP�R�VLJQL¿FDGR�GDV�PDUFDo}HV�
e não conseguirem recuperar algum post, podem então, por meio dos 
comentários, solicitar ao autor do blog que utilize outras palavras. As 
bundles se mostram equivalentes às categorias de posts. Em sistemas 
de publicação de blogs, como o WordPress,20 o blogueiro pode criar 
categorias de posts, e seria interessante para os leitores que o blogueiro 
mantivesse um padrão de tags para cada categoria. A recuperação se 
tornaria mais fácil para os leitores que, conhecendo as tags de uma 
FD�WHJRULD��SRGHULDP�HQFRQWUDU�SRVWV�HVSHFt¿FRV��

Percebe-se, então, que a principal diferença da utilização da 
folksonomia em blogs e outros sistemas baseados em folksonomia é 
o fato de que a representação da informação em um blog é feita pelo 
blogueiro, ainda que comentários também possam ser considerados 
como parte do conteúdo do blog. É a partir da criação dos marcadores 
que a folksonomia começa a fazer parte de um blog, porém, com a 
sugestão de utilizar bundles nas categorias, outras potencialidades 
IRONVRQ{PLFDV�SDUD�RV�EORJV�SRGHP�VXUJLU��H�FHUWDPHQWH�VXUJLUmR��2V�
blogs são espaços de escrita coletiva, já que, por mais que os leitores 
QmR�SRVVDP�PRGL¿FDU�XP�SRVW��SRGHP�HVFUHYHU�MXQWR�FRP�R�EORJXHLUR�
DWUDYpV� GRV� FRPHQWiULRV�� PXLWDV� YH]HV� LQÀXHQFLDQGR� D� FULDomR� GH�
novos posts. Os leitores são aqueles que procuram informação dentro 
de um blog e assim, estão tão interessados no aperfeiçoamento dos 
mar cadores quanto o blogueiro que tenta ganhar visibilidade na web 
criando marcações que tragam novos leitores para seu blog.

)UHQWH�DRV�SUREOHPDV�GHFRUUHQWHV�GH�XPD�SUiWLFD�FROHWLYD�HQWUH�
blogueiros e leitores, as soluções também podem ser elaboradas de 
forma coletiva dentro dos próprios ambientes de representação e re-
cuperação de informação. Pelo formato que possui, permitindo uma in-
teração dialógica entre os internautas por meio dos comentários, o blog 
se diferencia de outros sistemas baseados em folksonomia por não ter 
a prática como instrumento principal ou fundamental, mas por poder 

20 http://wordpress.com. http://wordpress.com.
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utilizá-la para gerenciamento de conteúdo e permitir a participação 
ativa de leitores e blogueiros na criação dos marcadores. 

&RQVLGHUDo}HV�¿QDLV

Os objetivos deste artigo buscaram traçar um panorama de 
como a informação vem sendo representada e recuperada nos blogs 
des de seu início, procurando mostrar as alterações dessas práticas 
e suas conseqüências sobre o hipertexto. A segunda fase da web, 
que chamamos de web 2.0, potencializa as formas de publicação e 
organização de conteúdo e passa a conceber um papel mais ativo dos 
usuários da web nessas atividades. De um modelo baseado na trans-
PLVVmR�GH�FRQWH~GR��HP�TXH�R�XVXiULR�¿FDYD�OLPLWDGR�D�QDYHJDU�SHODV�
páginas sem interferir na criação e disposição dos links, passamos a um 
modelo de comunicação bilateral, onde os papéis de emissor e receptor 
de informação se fundem por meio da utilização de ferramentas como 
os blogs, que permitem a representação e a recuperacão coletivas de 
conteúdo. 

Os blogs reforçam, na web 2.0, o seu caráter interacional, pois, 
como se disse ao longo do texto, o conteúdo de um blog não se limita 
aos posts, mas abrange também os comentários e assim permite a 
interação direta, dialógica entre blogueiros e leitores. Ao incorporar a 
folksonomia na organização do conteúdo disponível, os blogs têm seus 
processos de representação e recuperação de conteúdos alargados, 
na medida em que conferem ao blogueiro uma nova forma de gerenciar 
a informação, por meio da liberdade para marcação dos posts, e ao 
OHLWRU�PDLV�XPD�IRUPD�GH�UHFXSHUDU�SRVWV�HVSHFt¿FRV��GH�LQWHUIHULU�QD�
criação dessas marcações e linká-las em outros espaços na web. 

O hipertexto concretiza suas características de não-linearidade e 
FULDomR�FROHWLYD�QR�PRPHQWR�HP�TXH�SRGH�VHU�FRQVWUXtGR�H�PRGL¿FDGR�
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por qualquer usuário que assim adquire liberdade para mapear os 
dados e utilizar formas alternativas de encontrar informação. A depen-
dência de critérios de busca, de vocabulários controlados e de padrões 
de organização lineares para encontrar algum dado na web pode ser 
VXEVWLWXtGD� SRU� RXWURV� PHLRV� GH� GLVSRU� H� HQFRQWUDU� FRQWH~GR�� 6mR�
formatos coletivos que, por mais desorganizados que possam parecer, 
são feitos pelos próprios usuários, alterando práticas antigas e criando 
um novo tipo de hipertexto através da folksonomia.  

A web, bem como a internet, sempre funcionou com base na 
cooperação (Martins, 2006), ainda que, no início, tenha limitado a 
cria ção de páginas aos programadores. Porém, logo foram criados 
instrumentos que recolocaram nas mãos dos usuários o poder de par-
ticipação. Os blogs e a folksonomia são um bom exemplo de como 
re presentação e recuperação de conteúdo são práticas cada vez mais 
delegadas aos usuários e aqui serviram para demonstrar como no vas 
vias de acesso podem ser construídas de forma coletiva dentro da web.
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Moblogs e microblogs:
jornalismo e mobilidade

Fernando Firmino da Silva

O contexto ubíquo e pervasivo das tecnologias móveis digitais na 
cultura contemporânea tem desencadeado uma série de fenômenos e 
práticas de sociabilidade e de comunicação. As cenas típicas do uso 
GH�GLVSRVLWLYRV�PyYHLV�FRP�FRQH[}HV�VHP�¿R�QRV�HVSDoRV�S~EOLFRV�GH�
países como Japão, Coréia do Sul, Finlândia, Estados Unidos, Brasil e 
os da Europa já se incorporaram ao cotidiano desses lugares. São prá-
ticas que se inserem no âmbito da mobilidade a partir do uso do artifício 
da comunicação móvel através de mensagens MMS e SMS,1 gerando 
algumas práticas como smart mobs,�ÀDVK�PREV2 e mídias locativas.3 

Dentro desse conjunto de novos fenômenos, estão os moblogs (a 
junção das palavras “móvel” e “blog”), que são blogs atualizados por 
meio do uso de tecnologias móveis digitais como celulares e smart-
SKRQHV�GH�TXDOTXHU�OXJDU�H�HP�LQWHUIDFH�FRP�R�HVSDoR�XUEDQR��3DUD�
isso, utiliza-se, principalmente, do envio de mensagens MMS, que per-
mi te o anexo de fotos, vídeos e áudio, além do próprio texto. O uso 
de dis positivos portáteis potencializa a mobilidade e a instantaneidade 
1 MMS (mensagens multimídia) e SMS (mensagens curtas).
2�6PDUW�PREV��PRELOL]Do}HV�LQWHOLJHQWHV��H�ÀDVK�PREV��PDQLIHVWDo}HV�UHOkPSDJR�����
3�/HPRV������D����GH¿QH�PtGLD�ORFDWLYD�FRPR�³XP�FRQMXQWR�GH�WHFQRORJLDV�>UHIHUH�VH�GLUHWDPHQWH�jV�
PyYHLV�GLJLWDLV@�H�SURFHVVRV�LQIR�FRPXQLFDFLRQDLV�FXMR�FRQWH~GR�LQIRUPDFLRQDO�YLQFXOD�VH�D�XP�OXJDU�
HVSHFt¿FR��>���@�$V�PtGLDV�ORFDWLYDV�VmR�GLVSRVLWLYRV�LQIRUPDFLRQDLV�FXMR�FRQWH~GR�GD�LQIRUPDomR�HVWi�
diretamente ligado a uma localidade”. 
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das postagens gerando um vínculo em “tempo real” com as redes 

telemáticas. 

3RUWDQWR��SHUFHEH�VH�TXH�HVVD�PRGDOLGDGH�GH�EORJ��SHODV�FDUDF�
WHUtVWLFDV�DSUHVHQWDGDV��HQTXDGUD�VH�QXP�SHU¿O�DGHTXDGR�SDUD�R�XVR�
jornalístico, que exige, mais que qualquer outra prática, o caráter do 

ime diatismo e da atualização contínua em situações de cobertura de 

XP�HYHQ�WR��FULVHV��DFLGHQWHV��FRQÀLWRV��HP�TXH�HVWi�HP�MRJR�D�FRPSH�
tição pelo tempo real entre diversas mídias. 

Entende-se aqui por blog os diários pessoais que surgiram na 

rede caracterizados pela atualização cronológica (similar aos diários, 

al guns íntimos) com narração de fatos cotidianos e pessoais de jovens 

LQ�WHUQDXWDV��2V�EORJV�HYROXtUDP�SDUD�SODWDIRUPDV�PDLV�VR¿VWLFDGDV�H�
GL�YHUVL¿FDGDV� GH� XVRV� SDUD� GLIXVmR� GH� LQIRUPDo}HV�� GH� QRWtFLDV�� GH�
opi niões, constituindo-se em verdadeiras redes sociais e jornalísticas 

de co municação no ciberespaço. 

Este artigo pretende explorar essas novas condições que os blogs 

apresentam para o jornalismo do ponto de vista de mobilidade e de 

pla taforma tomando-se como objetos o moblog e o microblog. As co-

QH�[}HV�VHP�¿R�GLVSRQtYHLV��%OXWRRWK��:L�)L��:LPD[��*3564 e de ter-

ceira geração), as tecnologias móveis digitais de diversas naturezas, 

FRPR� FHOXODUHV�� VPDUWSKRQHV�� 3'$V�� FkPHUDV� GLJLWDLV� H� RXWURV� GLV�
SRVLWLYRV�SRUWiWHLV�DSUHVHQWDP�XPD�UHFRQ¿JXUDomR�GD�UHODomR�PRELOL�
dade+jornalismo5 nunca antes experimentada nas características e 
4�%OXHWRRWK��:L�)L�H�:LPD[�H�*356�VmR�SDGU}HV�GH�FRQH[mR�VHP�¿R�XWLOL]DGRV�SULQFLSDOPHQWH�SDUD�
FRQHFWDU�HTXLSDPHQWRV�PyYHLV�j�LQWHUQHW��
5�1R�MRUQDOLVPR��VHPSUH�IRL�XWLOL]DGR�DOJXP�WLSR�GH�WHFQRORJLD�PyYHO�RX�WHFQRORJLD�VHP�¿R��FRPR�R�
WHOpJUDIR��R�JUDYDGRU�DQDOyJLFR��R�PLFURIRQH��DV�FkPHUDV�IRWRJUi¿FDV�H�GH�YtGHR��(QWUHWDQWR��GHYH�
se ater ao termo “tecnologia móvel digital”. O uso do termo “digital” ajuda a entender de que tipo de 
WHFQRORJLD�HVWi�VH�WUDWDQGR�QR�PRPHQWR��(VVH�TXDOL¿FDWLYR�GH¿QH�FRP�PDLV�SUHFLVmR�R�FRQWH[WR�GR�
aparato de dispositivos portáteis. O processo de digitalização das tecnologias móveis do tipo câme-
UDV�H�JUDYDGRUHV�GLJLWDLV��FHOXODUHV��SDOPWRSV�H�VPDUWSKRQHV�PXGD�D�QDWXUH]D�GD�UHODomR�TXH�VH�
HVWDEHOHFH�GHYLGR�jV�QRYDV�SRWHQFLDOLGDGHV�RIHUHFLGDV��$SOLFDGR�DR�MRUQDOLVPR��HVVHV�GLVSRVLWLYRV�
digitais vão se caracterizar pela facilidade de produção, distribuição e instantaneidade, propiciando 
a condição de mobilidade em todas as etapas produtivas. Um material em formato digital pode ser 
enviado instantaneamente para distribuição em redes telemáticas, enquanto que o formato ana-
OyJLFR�SDVVD�SRU�RXWURV�SURFHVVRV�GH�GHFRGL¿FDomR�H�HGLomR�DWp�D�GLVWULEXLomR�¿QDO��,GHQWL¿FD�VH�
WDPEpP�D�SUHVHQoD�GD�FRQYHUJrQFLD�WHFQROyJLFD�FRP�XP�~QLFR�GLVSRVLWLYR�FRQFHQWUDQGR�XPD�PXO-
tiplicidade de funções e diminuindo, conseqüentemente, a quantidade de equipamentos a carre-
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nas di mensões expostas atualmente nos blogs móveis. 
No nosso entender, os moblogs parecem ser a porta de entrada 

para novas experiências no campo do jornalismo em relação ao 
XVR� GH� SODWDIRUPDV� SRUWiWHLV�� GDGD� D� HVSHFL¿FLGDGH� TXH�&DVWHOOV� HW�
al (2006:127) colocam de que “os dispositivos móveis são pessoais, 
SRUWiWHLV� H� SRGH�VH� FDPLQKDU� FRP� HOHV´�6 O repórter necessita de 
ferramentas que facilitem o seu deslocamento urbano de forma rápida 
e prática durante o desenvolvimento de suas atividades de apuração, 
reportagem, edição e publicação. 

No entanto, essa visão não seria, necessariamente, a de um 
repórter cyborg com um aparato tecnológico preso ao corpo, que 
vai sacando cada equipamento nas situações que surgem no seu 
WUDEDOKR��&RP�D�FUHVFHQWH�SRUWDELOLGDGH�H�D�FRQYHUJrQFLD�PXOWLPtGLD�
TXH� FRQFHQWUD� QXP� ~QLFR� GLVSRVLWLYR�� GLYHUVDV� IXQo}HV�� D� H[HPSOR�
do celular, cada vez mais se precisa de menos para se fazer mais 
FRP� HVVHV� DSDUHOKRV� KtEULGRV� H� XEtTXRV� TXH� GLVSDUDP� P~OWLSODV�
operações, como atesta Lemos (2007b) no artigo “Comunicação 
e práticas sociais no espaço urbano” quando apresenta a noção de 
KLEULGLVPR�TXH�RV�FHOXODUHV�DGTXLULUDP��

3HQVDU�R�FHOXODU�FRPR�XP�³'LVSRVLWLYR�+tEULGR�0yYHO�GH�
&RQH[mR�0XOWLUUHGH´��'+0&0��DMXGD�D�H[SDQGLU�D�FRP�
SUHHQVmR�PDWHULDO�GR�DSDUHOKR�H�WLUi�OR�GH�XPD�DQDORJLD�
VLPSOyULD� FRP� R� WHOHIRQH�� $� GHQRPLQDomR� GH� '+0&0�
SHUPLWH�GH¿QL�OR�PHOKRU�H�FRP�PDLV�SUHFLVmR��2�TXH�FKD�
mamos de telefone celular é um Dispositivo (um artefato, 
uma tecnologia de comunicação); Híbrido, já que congrega 
IXQo}HV� GH� WHOHIRQH�� FRPSXWDGRU�� PiTXLQD� IRWRJUi¿FD��
FkPHUD�GH�YtGHR��SURFHVVDGRU�GH�WH[WR��*36��HQWUH�RX�
tras; Móvel, isto é, portátil e conectado em mobilidade 

gar. Esses dispositivos podem estar sempre on-line enquanto os analógicos, off-line. O jornalismo 
sempre buscou essas condições, só agora plenamente estruturadas, principalmente para narrar a 
SDUWLU�GR�ORFDO�GR�DFRQWHFLPHQWR�VLWXDo}HV�GH�JXHUUD��GH�FRQÀLWRV��DFLGHQWHV��GH�HVSRUWHV�RX�SDUD�D�
produção de matérias factuais. 
6 Tradução do Autor: “los aparatos móviles son personales, portátiles, y se puede caminar” con ellos” 
(Castells et al, 2006:127).
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IXQ�FLRQDQGR�SRU� UHGHV�VHP�¿R�GLJLWDLV��RX�VHMD��GH�Co-
nexão; e Multirredes, já que pode empregar diversas 
UHGHV��FRPR��%OXHWRRWK�H� LQIUDYHUPHOKR��SDUD�FRQH[}HV�
de curto alcance entre outros dispositivos; celular, para 
as diversas possibilidades de troca de informações; in-
WHUQHW� �:L�¿� RX�:L�PD[�� H� UHGHV� GH� VDWpOLWHV� SDUD� XVR�
FRPR�GLVSRVLWLYRV�*36��/HPRV������E��7

$�RIHUWD�GH�FRQH[}HV�VHP�¿R8 também torna o acesso ao ciberes-
SDoR�SHORV�GLVSRVLWLYRV�PyYHLV�VHPSUH�RQ�OLQH�H�PRGL¿FD�D�H[SHULrQFLD�
HP�UHODomR�DR�GHVNWRS�GHYLGR�j�SRUWDELOLGDGH�SURSRUFLRQDGD�H�R�XVR�
da própria web como uma plataforma9� SDUD� D� SURGXomR� �&RER� 5R�
PDQt��3DUGR�.XNOLQVNL���������3RUWDQWR��FRP�HVVD�HVWUXWXUD�GH�WHFQR�
logias móveis e conexões wireless tem-se o que denomino de “am-
biente móvel de produção” (Silva, 2007a, 2007b), que se vincula 
di  retamente ao moblog jornalístico ampliando as condições de mo-
ELOLGDGH�GR�WUDEDOKR�HP�FDPSR��(VVH�UHIHULGR�DPELHQWH�UHIHUH�VH�DTXL�
j�SRWHQFLDOL]DomR�GR�XVR�GH�GLVSRVLWLYRV�SRUWiWHLV��FRQH[}HV�VHP�¿R�
para a produção de forma remota, diretamente do local do evento.  

O acesso ao ciberespaço favorece as etapas do processo jorna-
lístico – pauta, reportagem e edição - mantendo a interface com o espaço 
urbano na navegação pelas redes telemáticas de alta velocidade. To-
davia, os moblogs e os microblogs, como blogs atualizados por meio 
GH�DSDUHOKRV�SRUWiWHLV�GLJLWDLV�� YHP�VH�EHQH¿FLDQGR�GHVVD�HVWUXWXUD�
FRP�H[SHULrQFLDV�GH�SURGXomR�H�GLIXVmR�GH�FRQWH~GR�DSRQWDQGR�SDUD�

7�'LVSRQtYHO�HP��KWWS���ZZZ�IDFRP�XIED�EU�FLEHUSHVTXLVD�DQGUHOHPRV�'+0&0�SGI
8�$�HVWUXWXUD�GH�FRQH[}HV�VHP�¿R�GLVSRQtYHO�HVWi�FUHVFHQGR�UDSLGDPHQWH�QR�%UDVLO�H�QR�PXQGR��2V�
FKDPDGRV�KRVWSRWV��SRQWRV�GH�DFHVVR��QmR�VmR�PDLV�UHVWULWRV�DRV�DHURSRUWRV�H�VKRSSLQJV��(P�6DO-
YDGRU��SRU�H[HPSOR��R�*UXSR�GH�3HVTXLVD�HP�&LEHUFLGDGHV�±�*3&�GD�8)%$�GHVHQYROYH�GHVGH�MXOKR�
GH������XPD�SHVTXLVD�LQpGLWD�QR�SDtV�GH�PDSHDPHQWR�GRV�KRWVSRWV�GD�FLGDGH�DWUDYpV�GR�SURMHWR�
:,�),�6DOYDGRU�>KWWS���ZZZ�ZL¿VDOYDGRU�IDFRP�XIED�EU@�YLD�Google Maps��3RU�RXWUR�ODGR��RV�FHOXODUHV�
EDQGD�ODUJD�FRP�WHFQRORJLD�GH�WHUFHLUD�JHUDomR���*��DPSOLDP�HVVD�FREHUWXUD�JHRJUi¿FD�SRU�RIHUHFHU�
conexão em alta velocidade através das operadoras de telefonia celular. 
9 A tendência atual é a migração das aplicações web para a internet móvel como uma plataforma 
diferenciada. Além do acesso a e-mail a partir de celulares, outros serviços começam a ser adaptados 
SDUD�R�DFHVVR�PyYHO�YLVDQGR�j�SURGXomR�FRPR�R�Google Docs. A TV digital, que começou a operar 
R¿FLDOPHQWH�QR�%UDVLO�HP���GH�GH]HPEUR�GH�������WDPEpP�SRGH�VHU�DVVLVWLGD�SRU�PHLR�DSDUHOKRV�
PyYHLV��,VVR�GLPHQVLRQD�D�LPSRUWkQFLD�GR�FHOXODU�FRPR�XP�FRPSXWDGRU�H�FRPR�XPD�SODWDIRUPD��
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o de sencadeamento do processo de produção jornalística do próprio 

mainstream media. 
A experiência da agência de notícias Reuters com o projeto de 

jornalismo móvel10 é um fato concreto das potencialidades do uso de 

tecnologias móveis que devem adentrar os meios de comunicação de 

massa e a blogosfera. Em outubro de 2007, a Reuters, em parceria com 

D�IDEULFDQWH�¿QODQGHVD�GH�FHOXODUHV�Nokia, construiu um protótipo, um 

kit de ferramentas para o repórter móvel que permite editar e publicar 

textos, áudio, imagens e vídeo a partir do celular. Este kit se constitui 

de um celular Nokia N95,11�XP�WHFODGR�H[WHUQR�EOXHWRRWK�GD�Nokia, um 

microfone direcional da Sony�SDUD� UHGX]LU�R� UXtGR�H�FDSWDU�PHOKRU�R�
áudio, e um tripé para gravação de entrevistas em vídeo.

Figura 1:kit de ferramentas que faz parte do projeto de jornalismo móvel da 

agência Reuters (reprodução)

(VVH� SURWyWLSR� VHULD� XPD� HYROXomR� DR� TXH� -RKQ� 3DYOLN� �������

���KWWS���ZZZ�UHXWHUVPRMR�FRP
���$V�HVSHFL¿FDo}HV�WpFQLFDV�GR�1RNLD�1���LQFOXHP�XPD�FkPHUD�HPEXWLGD�GH���PHJDSL[HOV�FRP�
TXDOLGDGH�GH�JUDYDomR�GH�YtGHR�VLPLODU�DR�GR�'9'��XP�+'�GH���JLJDE\WHV�SDUD�DUPD]HQDPHQWR�
GH�GDGRV��JHRORFDOL]DomR�YLD�*36��6LVWHPD�GH�3RVLFLRQDPHQWR�*OREDO���HGLWRUHV�GH�IRWRV�H�YtGHRV���
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apre  sentou no livro Journalism and New Media como estação de tra-
EDOKR�GR�MRUQDOLVWD�PyYHO�HP�GHVHQYROYLPHQWR�QD�8QLYHUVLGDGH�GH�&R�
OXPELD�H�GH¿QLGR�FRPR�XP�³VLVWHPD�LQWHJUDGR�GH�DSXUDomR�H�GH�SUR�
GXomR�GD�QRWtFLD� SDUD� R� UHSyUWHU� HP�FDPSR´� �3DYOLN�� ���������12 Na 
DSUHVHQWDomR�GH�WUrV�FHQiULRV�SDUD�R�XVR�GD�HVWDomR�GH�WUDEDOKR�GR�
jornalista móvel (reportagem política, reportagem internacional e co-
EHUWXUD�GH�FRQYHQomR���3DYOLN�IRUPXOD�XPD�TXHVWmR�LQVWLJDQWH��³,VWR�p�
XP�FHQiULR�GH�¿FomR�RX� UHDOLGDGH� MRUQDOtVWLFD"´�13 Sete anos depois, 
percebe-se que, não somente é uma realidade jornalística (a Reuters 
p�H[HP�SOR�GLVVR��FRPR��D�SDUWLU�GD�VR¿VWLFDomR�GDV� WHFQRORJLDV�Py�
YHLV�GLJLWDLV�H�DV�FRQH[}HV�VHP�¿R��R�MRUQDOLVPR�FDPLQKD�SDUD�R�XVR�
LQWHQVLYR� GHVVHV� GLVSRVLWLYRV� LQWHJUDGRV� j� SURGXomR� MRUQDOtVWLFD�� 2V�
repórteres cidadãos, ou seja, usuários que também se tornam pro-
dutores de notícias enviando fotos, vídeos e textos para publicação 
�%UXQV��������%UDPELOOD�������� Mi� YrP�SUDWLFDQGR� LVVR�Ki�XP� WHPSR�
com o importante papel de relatar situações que fogem da cobertura 
da mídia. 

3DUD� R� kPELWR� GR� mainstream media, evidenciam-se algumas 
TXHV�W}HV��FRPR�D�TXDOLGDGH�¿QDO�GD�QRWtFLD� LQVWDQWkQHD�H�D�SUHVVmR�
sobre o repórter com um deadline permanente, o domínio de diversas 
fer ramentas ou funções que devem ser levados em consideração na 
aná lise dessa nova natureza do jornalismo em que as rotinas produtivas 
VH�GLPHQVLRQDP��3RU�LVVR��Ki�D�QHFHVVLGDGH�GH�VH�H[SORUDU�HVVH�LQVWL�
gante universo discorrendo sobre as implicações e potencialização do 
moblog e do microblog a partir do uso de dispositivos móveis e sem 
¿R�SURFXUDQGR�HQWHQGHU�FRPR�R�MRUQDOLVPR�VH�SRVLFLRQD�QHVVH�DPEL�

���7UDGXomR�GR�$XWRU�� ³LQWHJUDWHG�V\VWHP�RI�QHZV�JDWKHULQJ�DQG�SURGXFWLRQ� IRU� WKH�UHSRUWHU� LQ� WKH�
¿HOG´��3DYOLN�����������
���(P�������QmR�VH�WLQKD�DLQGD�R�L3KRQH�FRP�VXD�WHOD�VHQVtYHO�DR�WRTXH�H�XPD�LQWHUIDFH�LQRYDGRUD��
QmR�H[LVWLD�R�L3RG�FRP�D�H[SHULrQFLD�DPSOLDGD�GH�RXYLU�P~VLFD�HP�PRELOLGDGH��RV�FHOXODUHV�DLQGD�QmR�
traziam embutidos câmeras de vídeo e de fotos e eram pouco navegáveis na internet se limitando ao 
VLVWHPD�:DS��RV�VPDUWSKRQHV�QmR�FRQFHQWUDYDP�FRPR�KRMH�DV�IXQo}HV�GH�WHOHIRQH�H�FRPSXWDGRU�GH�
PmR��DV�FRQH[}HV�VHP�¿R�QmR�VH�DSUHVHQWDYDP�WmR�VR¿VWLFDGDV�H�WmR�DPSODV�HP�WHUPRV�GH�FREHU-
WXUD�FRPR�DWXDOPHQWH��%OXHWRRWK��:L�)L��*356���*���,VVR�GHPRQVWUD�TXH��QXP�SHTXHQR�LQWHUYDOR�GH�
WHPSR��D�WHFQRORJLD�GLJLWDO�HYROXLX�PXLWR�UDSLGDPHQWH��MXVWL¿FDQGR��HP�SDUWH��D�TXHVWmR�GH�3DYOLN��
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HQWH�QD�SHUVSHFWLYD�GH�SURGXomR�H�GLIXVmR�GD�QRWtFLD�QR�VpF��;;,�HP�
situação de mobilidade.  

Moblog. Seria um blog 2.0?  

O moblog pode ser compreendido como um avanço em relação 
DR�EORJ�WUDGLFLRQDO��e�XPD�HVSpFLH�GH�EORJ������SDUD�ID]HU�UHIHUrQFLD�jV�
ferramentas avançadas da web 2.0. O componente mobilidade apre-
VHQWD� XPD� UHFRQ¿JXUDomR� GD� H[SHULrQFLD� GH� EORJDU� QR� MRUQDOLVPR� H�
também na rede social de amigos que passa a interagir e conectar 
R� HV�SDoR� ItVLFR� FRP� R� FLEHUHVSDoR�� 3RUWDQWR�� EXVFD�VH� XP� FRQWDWR�
per manente das relações através do uso dos artefatos digitais, princi-
palmente câmeras nos celulares, que possibilitam a diminuição dessas 
fronteiras com a geração de imagens do espaço urbano. Essa imagens 
instantâneas e, em alguns casos com teor jornalístico, es ta be lecem 
uma nova conexão e o surgimento de novas práticas considerando que 

A introdução de câmeras dentro de celulares tem gerado 
QRYDV�SUiWLFDV�VRFLDLV��3RU�H[HPSOR��TXDQGR�RV�PHPEURV�
GH�XPD�UHGH�VRFLDO�QmR�SRGHP�HVWDU�MXQWRV�¿VLFDPHQWH��
DV�LPDJHQV�FDSWXUDGDV�H�FRPSDUWLOKDGDV�HP�WHPSR�UHDO�
através de celulares não somente podem fornecer uma 
PDQHLUD�RULJLQDO�GH�FRPSDUWLOKDU�D�H[SHULrQFLD�YLYHQFLDGD�
mas, igualmente, reforçam esta rede de amizade no 
FDPSR�GD�YLGD�UHDO�H�GD�UHODomR�VRFLDO���*UDKDP��6DWFKHOO��
5RXQFH¿HOG����������14

Quando essa relação se estreita com o jornalismo e amplia-se 
DOpP�GD�FDSWXUD�GH�LPDJHQV��FRPSOH[L¿FDQGR�VH��DEUH�VH�HVSDoR�SDUD�
���7UDGXomR�GR�$XWRU�� ³7KH� LQWURGXFWLRQ�RI� FDPHUDV� LQWR�PRELOH� SKRQHV�KDV�EURXJKW� DERXW� QHZ�
VRFLDO�SUDFWLFHV��)RU�H[DPSOH��ZKHQ�PHPEHUV�RI�D�VRFLDO�QHWZRUN�FDQQRW�EH� WRJHWKHU�SK\VLFDOO\��
LPDJHV�FDSWXUHG�DQG�VKDUHG�LQ�UHDO�WLPH�YLD�PRELOH�SKRQHV�QRW�RQO\�FDQ�SURYLGH�DQ�DXWKHQWLF�ZD\�WR�
VKDUH�WKH�H[SHULHQFH��EXW�DOVR��XOWLPDWHO\��UHLQIRUFH�UHDO�OLIH�IULHQGVKLS�QHWZRUN�DQG�VRFLDO�FRQQHFWHG-
QHVV´��*UDKDP��6DWFKHOO��5RXQFH¿HOG����������
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a formulação de algumas questões a serem observadas como a com-
pressão do espaço-tempo, desaparecimento do deadline e uma ou tra 
dimensão do uso do ciberespaço na navegação em dispositivos mó-
veis on-line (Sousa e Silva, 2006). Essas circunstâncias fazem parte 
da circularidade do fenômeno da cibercultura com sua abrangência 
em termos de penetrabilidade caracterizada pela ubiqüidade que as 
WHF�QRORJLDV�GLJLWDLV�UHSUHVHQWDP�QD�FHQD�FRQWHPSRUkQHD�FRP�PRGL¿�
cação da noção de espaço-tempo. 

Nesse contexto, o moblog, que surgiu em janeiro de 2001 
�*RJJLQ���������VH�FDUDFWHUL]D�FRPR�XPD�PRGDOLGDGH� LGHDO�GH�EORJV�
SDUD�¿QV� MRUQDOtVWLFRV�SRU�DSUHVHQWDU�D�HVSHFL¿FLGDGH�GH�DWXDOL]D�omR�
a partir de qualquer lugar, utilizando-se de uma gama de dispositi vos 
SRU�WiWHLV�FRP�FRQH[mR�j�LQWHUQHW�YLD�ZL�¿�RX�*356��SRU�H[HPSOR��SDUD�
pro dução e upload de textos, áudio, vídeo, fotos. Notebooks, palmtops, 
VPDUWSKRQHV� H� FHOXODUHV� VH� FRQVWLWXHP� FRPR� WHFQRORJLDV� FRP�HVVD�
¿QDOLGDGH��2V�GRLV�~OWLPRV��PDLV�DLQGD��SRU�H[SDQGLU�D�FRQGLomR�GH�XEL�
qüidade caracterizada pela portabilidade e pelos recursos disponíveis 
QRV�DSDUHOKRV�FRPR�HGLWRUHV�GH�WH[WR��FkPHUD�GLJLWDO�SDUD�IRWRV��iXGLR�
H�YtGHR��DFHVVR�j�ZHE��H�PDLO�H�FRQH[mR�*356�RX�GH�WHUFHLUD�JHUDomR�
para produção15�H�HQYLR�GR�FRQWH~GR�SURGX]LGR�YLD�006��

1R� WRFDQWH�jV�H[SHULrQFLDV�TXH�XVDP�HVVD�HVWUXWXUD�GLVSRQtYHO�
para o exercício da prática jornalística em mobilidade, têm surgido pro-
jetos em diversos lugares como: na África, com o Voices of África,16 
HP�TXH�UHSyUWHUHV�GH�*DQD��4XrQLD��0RoDPELTXH�H�ÈIULFD�GR�6XO�SUR�
duzem e enviam textos, imagens e vídeos para o Africa News através 
celulares Nokia E61�HTXLSDGRV�FRP�*356��QRV�(VWDGRV�8QLGRV��FRP�
os repórteres do jornal News-Press17 produzindo suas matérias na rua 
���(VWH�SUHVHQWH�DUWLJR��SRU�H[HPSOR��IRL�SURGX]LGR�D�SDUWLU�GH�XP�VPDUWSKRQH�GD�3DOP�XWLOL]DQGR�VH�
R�HGLWRU�GH�WH[WR�HPEXWLGR�QR�DSDUHOKR�H�D�QDYHJDomR�SHOD�LQWHUQHW�SDUD�SHVTXLVD��(YLGHQWHPHQWH��
TXH�SDUD�D�SURGXomR�GH�WH[WRV�HP�JUDQGH�TXDQWLGDGH��Ki�XPD�VpULH�GH�LQFRQYHQLHQWHV�FRPR�DV�LQ-
WHUIDFHV�GRV�DSDUHOKRV�H�R�WDPDQKR�GLPLQXWR�GR�WHFODGR��PDV�SRQWXD�VH�XPD�VpULH�GH�YDQWDJHQV�QR�
WRFDQWH�j�SURGXWLYLGDGH�FRP�D�SRVVLELOLGDGH�GH�HVFUHYHU�H�ID]HU�SHVTXLVDV�HVSHFt¿FDV�GH�TXDOTXHU�
OXJDU�FRPR�QD�¿OD�GH�XP�EDQFR��QXPD�SDUDGD�GH�{QLEXV�RX�QRV�LQWHUYDORV�GH�DXOD��$V�WHFQRORJLDV�
da mobilidade ampliam a experiência para novos ambientes no deslocamento pelo espaço urbano.
���KWWS���ZZZ�DIULFDQHZV�FRP�VLWH�OLVWBPHVVDJHV�������
���KWWS���ZZZ�QHZV�SUHVV�FRP�DSSV�SEFV�GOO�IURQWSDJH�
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H�HQYLDQGR�GR� ORFDO� GR� DFRQWHFLPHQWR�� VHP�GHVORFDPHQWR� DWp� j� UH�
GDomR��3DUD�LVVR��VDHP�PXQLGRV�GH�QRWHERRNV��FHOXODUHV�H�JUDYD�GRUHV�
GLJLWDLV�FRP�XP�WUDEDOKR�GHQWUR�GR�FRQFHLWR�GH� MRUQDOLVPR�PyYHO��QR�
Brasil, o Jornal de Debates18 fez, em maio de 2007, uma cobertura 

Py�YHO� GD� )HVWD� /LWHUiULD� ,QWHUQDFLRQDO� GH� 3DUDWL� XWLOL]DQGR� R� FHOXODU�
FRPR�SODWDIRUPD�GH�SURGXomR��HP�5HFLIH��XPD�HTXLSH�GH� IRWyJUDIRV�
e re pórteres do Sistema Jornal do Commercio (TV, jornal e portal JC 
Online) realizou a cobertura em tempo real do carnaval 2008 a partir 

de um blog19 utilizando celulares Nokia N95� FRP�EDQGD� ODUJD��*��R�
blog do Globo Esporte20 tem realizado coberturas em tempo real em 

ocasiões como os jogos da seleção brasileira e corridas de Fórmula 

�� FRP� SRVWDJHQV� GLUHWDPHQWH� GR� ORFDO�� LGHQWL¿FDQGR� VHPSUH� R� VHOR�
“tempo real” .  

Figura 2: O blog do Globo Esporte realiza cobertura em tempo real 

diretamente do local do evento (reprodução).

)RQWH��KWWS���JORERHVSRUWH�JORER�FRP�(63����*(1������������KWPO�
���KWWS���ZZZ�MRUQDOGHGHEDWHV�LJ�FRP�EU��
���KWWS���MF�XRO�FRP�EU�EORJV�EORJFDUQDYDO�����
���KWWS���JORERHVSRUWH�JORER�FRP�(63����*(1������������KWPO�
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As operadoras de telefonia celular como Tim, Claro e Vivo 
também têm iniciativas relacionadas a moblogs e ambientes de com-
SDU�WLOKDPHQWR� GH� YtGHRV� H� IRWRV� SURGX]LGRV� SHORV� XVXiULRV�� FRPR� R�
Vivo Moblog,21� GH¿QLGR� FRPR�XP�GLiULR�PXOWLPtGLD�PyYHO� H�TXH� WHP�
mais de 200 mil pessoas cadastradas; a TIM criou o TIM Studio,22 em 
que os usuários enviam pelo celular áudios, vídeos e imagens; e a 
Cla ro apresenta o Claro VideoMaker,23 com a mesma idéia de envio 
de vídeos. Essas experiências são todas oriundas dos moblogs e dos 
foto logs.24 

Desdobrando-se mais ainda essas iniciativas para o campo do 
jornalismo, os blogs tornaram-se um fenômeno e uma plataforma para 
jornalistas e empresas do mainstream media que os utilizam para 
LQWHUDJLU�GH�XPD�IRUPD�PDLV�SUy[LPD�GRV�LQWHUQDXWDV�±�GHYLGR�jV�VXDV�
características de circulação –, mais próprias e personalizadas das 
QRWtFLDV�FRP�DJUHJDomR�YLD�566��Del.icio.us, espaço para comentários, 
DGLomR�GH�YtGHRV�H�IRWRV�H�XPD�LQ¿QLGDGH�GH�QRYRV�VHUYLoRV�TXH�VmR�
constantemente adicionados para gerar uma interação mais intensiva 
na blogosfera. 

A interface entre espaço urbano, tecnologias móveis e ciberespaço, 
LGHQWL¿FDGDV� QD�PRGDOLGDGH�PREORJ�� HVWDEHOHFH� UHFRQ¿JXUDo}HV� QD�
es fera da experiência ampliada de envio e acesso a mensagens e no-
tícias em condições de mobilidade. A atualização de um blog através 
do uso de dispositivos móveis digitais provavelmente é diferente de 
uma atuação diante de um desktop e abre espaço para novas ca-
rac terizações desse gênero e a formulação de novas questões, prin-
cipalmente se for levado em consideração o uso no mainstream media. 

3RGH�VH�LQGDJDU��TXH�DVSHFWRV�GDV�URWLQDV�SURGXWLYDV�MRUQDOtVWLFDV�
contemporâneas se alteram com uma produção em mobilidade propor-

���KWWS���PREORJ�YLYR�FRP�EU�Y��GHIDXOW�DVS[�
���KWWS���ZZZ�WLPVWXGLR�FRP�EU�KRPH�
���KWWS���ZZZ�FODURLGHLDV�FRP�EU�SRUWDO�VLWH�&,GHLDV�PHQXLWHP�����H��DEEI�DHEE�G�H���������
�D��	LGORFDO ���
���)RWRORJV�VmR�EORJV�IRWRJUi¿FRV�FRP�FRPSDUWLOKDPHQWR�GH�LPDJHQV�QD�LQWHUQHW�
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FLRQDGD�SHOR�PREORJ�MRUQDOtVWLFR"�&RPR�D�FRQYHUJrQFLD�GH�IXQo}HV��XP�
~QLFR�SUR¿VVLRQDO�LQFRUSRUDQGR�IXQo}HV�GH�SURGXomR�GH�IRWRV��YtGHRV�
H�iXGLR��HGLomR�GH�WH[WRV��H�D�FRQYHUJrQFLD�PXOWLPLGLiWLFD��XP�~QLFR�
dispositivo incorporando câmara de foto e vídeo, gravador de áudio, 
editor de textos, navegador de internet, acesso a e-mail, conexões sem 
¿R�H�*36��SRWHQFLDOL]D�D�SURGXomR�GD�QRWtFLD�RX�LQWHUIHUH�QHOD"�'HQ�
WUR�GHVVH�FRQWH[WR��GHYHP�VHU�LGHQWL¿FDGDV�FRPR�FRQVHT�rQFLDV�RX�
tras características que resultam do desaparecimento do deadline (a 
conexão permite a condição do estar on-line, em tempo real o tempo 
todo) e da compressão do espaço-tempo. 

O uso intensivo de tecnologias móveis e da própria mobilidade 
YLQFXODGR� j� FRQH[mR� VHP� ¿R� JHQHUDOL]DGD� GH� IDWR� GLPLQXL� R� WHPSR�
para a execução de diversas tarefas antes centradas em um escritório 
FHQWUDO�� ³>���@�2V�VLVWHPDV�GH�FRQH[mR�VHP�¿R� UHGX]HP�D�EXVFD�H�D�
LQ�FHUWH]D�GLPLQXLQGR�R� WHPSR�H[LJLGR�SDUD�TXH�VH�REWHQKD�R�TXH�VH�
QHFHV�VLWD´� �0LWFKHOO�� ���������25�3HOODQGD� ������� HQIDWL]D�HVVDV�DOWH�
rações observadas no uso do moblog fora de um ambiente estático 
caracterizado por um desktop em favor de dispositivos móveis com 
acesso always on ao ciberespaço: 

1mR� VRPHQWH� RV� FRQWH~GRV� GRV� EORJV� SDVVDP� D� VHU�
DOWHUDGRV�SHOD�VLWXDomR�GH�DFHVVR�j�LQWHUQHW�HP�DPELHQWH�
móvel, mas toda a relação de conversação gerada pelos 
posts� H� FRPHQWiULRV�� $� TXHVWmR� HVSDoR�WHPSR� PXGD�
TXDQGR� Ki� D� SRVVLELOLGDGH� GH� LQVHUomR� QR� FLEHUHVSDoR�
com o internauta presenciando o fato e não somente 
ID]HQGR�XPD�QDUUDomR�SRVWHULRU��3HOODQGD������������

3RU� WUiV�GHVVH�DPELHQWH�GH� FUHVFLPHQWR�GRV�PREORJV�H�PLFUR�
blogs que se observa atualmente, está, contextualmente, o acelerado 

���7UDGXomR�GR�$XWRU��³>���@�ZLUHOHVV�V\VWHPV�UHGXFH�VHDUFK�DQG�XQFHUWDLQW\��DQG�PLQLPL]H�WKH�WLPH�
UHTXLUHG�WR�JHW�ZKDW�ZH�QHHG´��0LWFKHOO�����������
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desenvolvimento da microeletrônica com a minituarização dos com-
po nentes a partir da década de 1970 (Castells, 1999), o que vai de-
sencadear na portabilidade das tecnologias móveis digitais de co-
PXQLFDomR�QD�GpFDGD�GH������H�LQtFLR�GR�VpF��;;,��&DVWHOOV��)HUQiQGH]�
Andèvol, Qiu e Sey, 2006). 

Lemos (2004) situa esse desenvolvimento em três fases: a pri-
PHLUD��QD�GpFDGD�GH�������FRP�R�FRPSXWDGRU�SHVVRDO��3&���D�VHJXQGD��
nas décadas de 1980-1990 com o “computador coletivo (CC); e, no séc. 
;;,�� ³FRPSXWDGRUHV� FROHWLYRV�PyYHLV´� �&&0��� SURSRUFLRQDGRV� SHODV�
tecnologias como laptop, palms e, principalmente, celulares e smart-
SKRQHV�YROWDGRV�SDUD�D�PRELOLGDGH�H�D�FRQH[mR�GHQWUR�GH�XP�FH�Qi��ULR�
de computação ubíqua. O termo “computação ubíqua” ou “ubicomp” 
VXUJLX�HP������FRP�0DUN�:HLVHU�SDUD�GHVLJQDU�R�DVSHFWR�GH�RQLSUH�
sença dessas tecnologias nas quais “o computador desaparece nos 
objetos”. Esse aspecto relaciona-se ao conjunto de ferramentas que 
invade o dia-a-dia das pessoas de forma quase imperceptível, de 
tão natural que se torna num processo de convergência como o dos 
DSDUHOKRV��R�TXH�HVWi�EHP�FDUDFWHUL]DGR�QR�iPhone com sua tela táctil, 
LQWHUIDFH�DPLJiYHO�H�XP�FRQMXQWR�GH�IXQo}HV�FRPR�3&��79��UiGLR��Fk�
mara, telefone, web. 

3DUD�6DODYHUUtD���������D�FRQYHUJrQFLD�WHFQROyJLFD��QXP�VHQWLGR�
PDLV�DPSOR��VH�YHUL¿FD�QR�FDPSR�GD�FRPXQLFDomR�QR�kPELWR�GD�SUR�
GXomR��GD�GLIXVmR�H�UHFHSomR��HPSUHVDULDO�H�SUR¿VVLRQDO��)RQVHFD�H�
Sousa (2006)26� HQIDWL]DP� TXH� ³DOpP� GD� VREUHSRVLomR�VXSUHVVmR� GH�
funções, a busca da instantaneidade e a convergência para um pa-
GUmR�PXOWLPtGLD�>SUHVHQWH�QDV�HPSUHVDV�GH�FRPXQLFDomR�FRP�FDUDF�
terísticas de cross mídia27] são fortes implicações da compressão do 
tempo nas rotinas produtivas do jornalismo industrial”, com os re-
pórteres assumindo outras funções. 

���'LVSRQtYHO�HP��KWWS���ZZZ�LQWH[WR�XIUJV�EU�Q���D�Q��D���KWP��$FHVVR�HP������������
���³&URVV�PtGLD´�p�XP�FRQFHLWR�XWLOL]DGR�SDUD�GH¿QLU�D�SUiWLFD�GR�MRUQDOLVPR�D�SDUWLU�GR�FUX]DPHQWR�
GH�YiULDV�PtGLDV��1XP�VHQWLGR�SUiWLFR��R�UHSyUWHU�TXH�WUDEDOKD�GHQWUR�GHVWD�SHUVSHFWLYD�SRGH�SURGX-
]LU�FRQWH~GR�SDUD�GLYHUVDV�PtGLDV�FRPR�ZHE��UiGLR��PtGLD�LPSUHVVD��WHOHYLVmR�
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Microblog – outra face dos blogs móveis

Uma outra variável dos moblogs é o microblog, que vem sendo 
adotado por grandes grupos de comunicação como BBC, Los Angeles 
Times, The New York Times, IG, CNN, The Guardian�H�SRU�XPD�LQ¿QL�
dade de internautas. Enquanto os atentados do 11 de Setembro e a 
*XHUUD� GR� ,UDTXH�SRWHQFLDOL]DUDP�RV�EORJV�� R� LQFrQGLR� QD�&DOLIyUQLD�
HP������H�DV�HOHLo}HV�SUHVLGHQFLDLV�DPHULFDQDV�HP������¿]HUDP�H[�
plodir a audiência dos microblogs como Jaiku28��GR�*RRJOH���Twitter29 e 
Pownce,30 que vem sendo tratados como ferramenta jornalística.  

O microblog, que surgiu em março de 2006, pode ser atualizado 
de várias maneiras, principalmente através do envio de mensagens 
do celular e de mensageiros instantâneos como o MSN e Google Talk. 
A principal característica desse formato de blog é o espaço limitado a 
140 caracteres para o envio de texto e, talvez por isso, foi rapidamente 
incorporado pelo mainstream media como mecanismo jornalístico. 

Com links, notas curtas e atualizações contínuas, prende a aten-
ção do internauta para as reportagens de maior fôlego e contextuali za-
das que serão exploradas nas edições on-line ou impressas. Essas pe-
quenas “pílulas” de notícias curtas vão construindo um nó de informações 
que pode desencadear na expectativa para a leitura das matérias 
MRUQDOtVWLFDV�PDLV�DSURIXQGDGDV�VREUH�R�WHPD�HP�IRFR�GR�GLD��3RU�LVVR��
talvez, se deva a adoção rápida dos microblogs por jornais on-line con-
sagrados, como The New York Times e BBC, que perceberam que 
sur gia um novo fenômeno na internet com características apropriadas 
SDUD� ³FKDPDGDV´�GH�VXDV�QRWtFLDV�SULQFLSDLV��1R�FDVR�GRV� LQFrQGLRV�
na Califórnia, o mainstream media utilizou seus jornalistas e repórteres 
cida dãos para enviar notícias curtas direto das regiões atingidas (cer-
FDGDV�SRU�PDQV}HV�GH�IDPRVRV�GH�+ROO\ZRRG���DFRPSDQKDQGR�H�QDU�
UDQGR�GH�IRUPD�LPHGLDWD�RV�IDWRV�SUHVHQFLDGRV��1D�(VSDQKD��R�El País 
���KWWS���ZZZ�MDLNX�FRP�
���KWWS���WZLWWHU�FRP�
���KWWS���ZZZ�SRZQFH�FRP�
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criou o 0LFURJUD¿DV�ñï� XPD� FDWHJRULD� GH� PLFUREORJ� IRWRJUi¿FR�� PDV�
que parte da mesma idéia. O 0LFURJUD¿DV é atualizado a partir de um 
WHOHIRQH�FHOXODU�FRP�IRWRJUD¿DV�GR�FRWLGLDQR��GR�HVSDoR�XUEDQR��2�MRU�
QDOLVWD�-DYLHU�&DVWDxHGD�XWLOL]D�XPD�FkPDUD�9*$��Sony-Ericsson T610 
e K320i). As imagens são postadas sem tratamento, sem edição e os 
internautas podem fazer comentários. 

Figura 3: blog 0LFURJUD¿DV do El País.com com atualização através de 
telefone móvel (reprodução)

Esse fenômeno dos microblogs segue os mesmos princípios do 
moblog de atualização em mobilidade e do aspecto da conectividade 
�0LWFKHOO�� ������ /HPRV�� ������ &DVWHOOV�� )HUQiQGH]�$QGqYRO�� 4LX� H�
Sey, 2006) permitidos pelo aparato de tecnologias móveis digitais em 
SRGHU�GH�MRUQDOLVWDV�H�UHSyUWHUHV�FLGDGmRV�HVSDOKDGRV�SHOR�PXQGR��³$�
FR�QHFWLYLGDGH�VH� WRUQRX�XPD�FDUDFWHUtVWLFD�GH¿QLGRUD�GD�QRVVD�FRQ�
GLomR� XUEDQD� QR� VpFXOR� ;;,´� �0LWFKHOO�� ���������ñð� 2OKDQGR� D� SDUWLU�
���KWWS���EORJV�HOSDLV�FRP�PLFURJUD¿DV�
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dessa perspectiva de conexão sempre on-line com o ciberespaço, a 
pro dução jornalística contemporânea (incluindo-se principalmente o 
MRU�QDOLVPR�FLGDGmR��WHP�j�GLVSRVLomR�XP�FHQiULR�IRUPDWDGR�SDUD�R�GH�
senvolvimento da narração em condições de mobilidade e em tempo 
real. Esse “ambiente móvel de produção” reestrutura o campo do jor-
QDOLVPR�QR� WRFDQWH�j�SURGXomR�H�GLIXVmR�GH� LQIRUPDomR��SHUPLWLQGR��
mais do que nunca, a instauração da instantaneidade da notícia devido 
j�FR�QHFWLYLGDGH�GRV�GLVSRVLWLYRV�PyYHLV�GLJLWDLV��1HVVH�VHQWLGR��3HOODQ�
da vai considerar que com 

D�FUHVFHQWH�SRSXODUL]DomR�SULQFLSDOPHQWH�GH�DSDUHOKRV�
celulares (telemóveis) e também palmtops e outros mo-
delos de aparatos portáteis para informações, blogs pas-
sam a ser narrados em tempo real e no espaço físico 
onde acontecem as interações sociais (2006:200).

Os microblogs, por exemplo, quando surgiram pareciam algo 
EDQDO��I~WLO��XPD�VLPSOHV�H[WHQVmR�GDV�PHQVDJHQV�GH�WH[WR�GH�FHOXODUHV��
0DV��FRP�RV�GHVD¿RV�GH�FREHUWXUD�GRV�LQFrQGLRV�GD�&DOLIyUQLD�H�GDV�
eleições americanas, percebeu-se que são mais uma ferramenta 
poderosa para o jornalismo na cobertura de situações como acidentes, 
guerras e crises. 

 &RQVLGHUDo}HV�¿QDLV

A idéia defendida aqui é de que se tem nos microblogs e nos 
PREORJV�D�SRVVLELOLGDGH�GH� UHGH¿QLomR�GD� UHODomR� MRUQDOLVPR��PREL�
OLGDGH� H� URWLQDV� SURGXWLYDV� SHODV� QRYDV� FRQ¿JXUDo}HV� TXH� DV� WHF�
QRORJLDV�PyYHLV�GLJLWDLV�H�DV�FRQH[}HV�VHP�¿R�LQFRUSRUDP�j�SURGXomR��
���7UDGXomR�GR�$XWRU��³&RQQHFWLYLW\�KDG�EHFRPH�WKH�GH¿QLQJ�FKDUDFWHULVWLF�RI�RXU�WZHQW\�¿UVW�FHQWX-
U\�XUEDQ�FRQGLWLRQ´��0LWFKHOO������������
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Entende-se que essas modalidades de blog geram uma nova relação 
FRP�RV�OHLWRUHV�LQWHUQDXWDV��SRLV�HVWHV�WDPEpP�UHDOL]DP��PXLWDV�YH]HV��
navegação pelas notícias por meio de telefones móveis em movimento, 
em deslocamento pelo espaço urbano. Logo, essa audiência é mais 
sen sível aos aspectos da atualização contínua e instantânea. A ques-
WmR�GD�PRELOLGDGH�H�GD�FRQH[mR�VHP�¿R�VH�DSUHVHQWD�FRPR�XP�SRQWR�
central nessa perspectiva e deve ser levada em consideração no pro-
cesso de produção. 

Diante da observação dessas características, tornou-se comum 
no jornalismo digital o selo “em tempo real”, inserido em blogs e sites 
QRWLFLRVRV�YLVDQGR�j�FDUDFWHUL]DomR�GH�XP�MRUQDOLVPR�PDLV�GLQkPLFR�GR�
SRQWR�GH�YLVWD�GD�SURGXomR�H�GD�GLIXVmR��3RUWDQWR��SDUHFH�IDFWtYHO�TXH�
os moblogs e microblogs, em combinação com as tecnologias móveis 
digitais, representem movimentos indicativos de novos formatos para 
R�MRUQDOLVPR��WDQWR�HP�UHODomR�j�GHPDQGD�QD�SURGXomR�TXDQWR�QD�GL�
IXVmR�H�QD�UHFHSomR�GH�FRQWH~GR��H�HVVD�H[LJrQFLD�SHOR�LPHGLDWLVPR�
UHÀHWH�VH��FRQVHT�HQWHPHQWH��QDV�IXQo}HV�MRUQDOtVWLFDV��QR�deadline e 
na relação tempo-espaço. As organizações jornalísticas também não 
VmR�LPXQHV�jV�WUDQVIRUPDo}HV��3HOR�FRQWUiULR��HODV�SUHFLVDP�LQWHJUDU�D�
SURGXomR�H�RV�FDQDLV�GH�GLIXVmR�GH�FRQWH~GR�JHUDGRV�SHORV�UHSyUWHUHV�
em campo que alimentam os moblogs e a produção geral. 

$V�FRQ¿JXUDo}HV�GD�VRFLHGDGH�FRQWHPSRUkQHD��YLD�H[SDQVmR�GD�
cibercultura, ensejam novos movimentos na interação entre espaço ur-
EDQR�H�FLEHUHVSDoR��3DUD�R�FDPSR�GR� MRUQDOLVPR��RV�SHVTXLVDGRUHV�
GHYHP�ODQoDU�ROKDUHV�DWHQWRV�SDUD�D�LGHQWL¿FDomR�GDV�FRQVHT�rQFLDV�H�
das potencialidades inerentes ao processo da mobilidade e da adoção 
LQWHQVLYD�GH�WHFQRORJLDV�PyYHLV�H�FRQH[}HV�VHP�¿R�TXH�SHUPLWHP�XP�
vín culo mais forte com as redes digitais. A blogosfera se revela como 
uma das catalisadoras dessas condições através dos moblogs e dos 
mi croblogs. Esses blogs móveis operacionalizam atividades rela cio na-
GDV�j�FRQGLomR�GD�PRELOLGDGH��TXH�VHPSUH�IRL�DOPHMDGD�SHOR�MRUQDOLVPR�
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na sua busca incessante pela notícia instantânea, em tempo real, do 
noticiar primeiro. Durante os períodos de crises e de emergências, o 
IUH�QHVL�GH�XPD�FREHUWXUD�FRP�HVVDV�FDUDFWHUtVWLFDV�JDQKD�PDLV�UHOH�
vância na disputa pela audiência alimentada pelo próprio anseio do 
LPHGLDWLVPR�GR�S~EOLFR���
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Posfácio
Henrique Antoun

Os blogs e seu além

O que dizer, à guisa de posfácio, após o amplo e intenso debate 
desenvolvido sobre os blogs? De fato, nada sobrou para ser tematizado 
e tudo que podia se dizer foi dito. É inegável, entretanto, que sempre 
se quer dizer ainda alguma coisa quando a conversa resvala para os 
blogs. Eles estão na ordem do dia dos debates sobre mídia e es pa-
ço democrático. Para os colunistas e formadores de opinião da mí-
dia proprietária de massas, esse além que se acrescenta ao dito é 
sem  pre da ordem de ressaltar a irrelevância da internet como modo 
de comunicação ou do blog como mídia: ali só se escreve para si pró-
prio ou para o falatório de um murcho grupinho de comunicadores 
fra  cas sados. Por outro lado, os blogueiros invocam sem cessar os 
efei tos libertadores de uma blogosfera que estaria gerando um em-
ponderamento do público e revolucionando a comunicação massiva. 
Pen sar para além dessa dicotomia me parece uma tarefa a altura do 
GH�VD¿R�GR�SyVIiFLR�

Se a discussão sobre a internet dos anos 1990 envolvia o debate 
sobre o estatuto das comunidades virtuais – se eram comunidades 
“por assim dizer” ou reais – e as transformações que o nascente es-
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paço das páginas web traziam para essa realidade, a conversa a par tir 
do início do novo século gira em torno dos blogs e do segundo es-
tágio da web: uma rede totalmente democratizada e acessível para 
os homens comuns publicarem seus conhecimentos e exprimirem sua 
opi nião. Há mesmo quem diga que a web 2.0 é o blog, e que o universo 
www começou na Internet como “web logs”: páginas hipertextuais que 
re me tiam aos sítios e seus conteúdos. Não fosse a emergência das 
in ter faces de redes sociais e uma vaga sensação de engodo que nos 
aco mete, poderíamos nos entregar cegamente a essa interpretação. 

Por um lado, chama a atenção que no blog haja certa fusão de 
elementos fundamentais dos grupos de discussão com características 
determinantes das páginas web. Os grupos de discussão que vão 
emer gir nos anos 1980, constituindo a rede usenet e a base das comu-
nidades virtuais então nascentes, se organizam em torno da partilha do 
conhecimento sobre algum tópico ou tema. Essa maneira de se ordenar 
torna as redes sociais visíveis e duradouras, contribuindo para o seu 
crescimento e proliferação. Diferentes das instituições ou dos grupos, 
as redes sociais fazem circular, através de seus canais, notícias, dicas, 
interesses, no seio de uma comunidade que partilha certas atividades 
e age coletivamente. O canal de uma rede social é formado pela in-
teração de seus membros. Em termos do conhecimento, uma grande 
eco nomia se faz quando os problemas da ação coletiva podem ser 
re solvidos de modo simples e econômico por alguma tecnologia de co-
mu nicação. As redes sociais promovem comunidades de atividade ou 
interesse, em vez dos grupos de opinião da imprensa ou das massas 
de con sumo da mídia irradiada. 

Já as páginas web foram construídas a partir da necessidade de 
se fazer de forma simples, fácil e dinâmica um documento virtual com 
o material produzido de modo independente e disperso sobre certo 
as sunto. Tim-Berners Lee criou o universo das teias de comunicação 
para au tomatizar a confecção de documentos a partir do material es -
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palhado na rede. Desse modo, o endereço virtual do sítio atrairia e 
or  denaria textos, imagens, sons e vídeos disponibilizando um docu-
PHQWR�RUJDQL]DGR�LQIRUPDFLRQDOPHQWH��$V�SiJLQDV�ZHE�¿]HUDP�GD�LQ�
ter net um espaço hipermediatizado, gerando um local concentrador de 
in  formações sobre alguém, algo ou algum assunto. Esse espaço foi 
apro  priado pelos participantes das comunidades virtuais, criando os 
sít  ios das comunidades ou seus anexos, que disponibilizavam seus 
di  versos materiais.

Há quem considere o sítio Slashdot o antepassado dos blogs. 
Nesse sítio, era proposta alguma discussão sobre tema ligado à tecno-
logia computacional, conectando alguns documentos com alguma no-
tícia atual para propor o debate. Ele era formado por programadores 
envolvidos com o movimento ligado ao sistema operacional Linux e à 
SUR�JUDPDomR�FRP�IRQWH�DEHUWD�j�PRGL¿FDomR�SHORV�XVXiULRV��(PER�
ra o sítio tenha começado como uma ação entre uns poucos amigos 
participantes do movimento open source, foi tendo sua leitura e parti-
cipação ampliada e obrigou seus criadores a inventarem modos de pos-
VLELOLWDU�HVVD�H[SDQVmR�VHP�VDFUL¿FDU�VHX�FDUiWHU�DXW{QRPR�H�LQIRUPDO��
Já havia, então, o material aberto para a discussão, o espaço para que 
VH�¿]HVVHP�RV�FRPHQWiULRV��D�HQTXHWH�DXWRPDWL]DGD�FDSD]�GH�DYDOLDU�
o valor e o peso das opiniões na comunidade, o grupo dos produtores 
e opinadores com valor acumulado para se tornarem moderadores 
tem porários dos materiais diariamente propostos, as páginas para que 
os freqüentadores pudessem dar livre vazão a suas opiniões. Mas o 
Slashdot não é um blog, do mesmo modo que os sítios da Amazon ou 
do eBay tampouco o são.

Os blogs vão se tornar a principal maneira de se comunicar na 
internet logo depois dos sítios e dos grupos de discussão enfrentarem 
seu colapso comum no seio do processo da radicalização da guerra 
em rede, a partir do recrudescimento do Zapatismo, por um lado, e 
dos mo vimentos globais de resistência iniciados em Seattle, por outro. 
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Era como se o atentado de 11 de Setembro impetrado pela Al Qaeda 
revelasse um limite para a primeira internet – vislumbrado nas violentas 
e intermináveis guerras verbais (ÀDPH�ZDUV), nos palhaços que falam 
de tudo para aparecer, nos ególatras que acham que sabem mais do 
que ninguém sobre algo, nos trogloditas (WUROOV) que gostam de ofender 
e humilhar os participantes das discussões (característicos dos grupos 
GH�GLVFXVVmR���RX�QDV�GHV¿JXUDo}HV��defacements) dos sítios por seus 
antipatizantes, nos ataques de negação de serviço (DDOS) aos sítios 
tornados alvos, nas derrubadas e seqüestros de redes, computadores 
e salas de bate papo (FKDW�URRPV) do universo www – e, ao mesmo tem-
po, apontasse a necessidade de ultrapassar esse limite com a trans-
formação de suas práticas. Pois, desde o início, a internet permitira aos 
movimentos e às atividades sociais uma crescente emancipação em 
fa ce das instituições e das comunidades tradicionais, permitindo que 
D�LQIRUPDO�ÀXLGH]�GR�PRYLPHQWR�VRFLDO�JDQKDVVH�IRUoD�H�GXUDomR�SRU�
meio dos processos interativos da comunicação distribuída em rede. 
Mas os limites dessa expressão seriam apropriados pelas empresas 
e Estados e voltados violentamente contra esses movimentos a partir 
GR�¿QDO�GH������

Desde os anos 1980 que os movimentos de advocacia social e a 
geração das Organizações Não-Governamentais estavam fortemente 
condicionados ao uso dos grupos de discussão e da utilização das BBS. 
E foi a gestão de informação impulsionada por essas redes interativas 
que fez da comunicação distribuída uma das principais armas na luta 
contra os governos disciplinares e as megacorporações no período. 
$�H¿FiFLD�GD�UHXQLmR�GD�DomR�PLOLWDU�GHVPDQWHODGRUD�FRP�R�FRQWUROH�
total da distribuição da comunicação, que mantinha os governos disci-
plinares no bloco soviético, vai conhecer seu colapso funcional com a 
entrada em cena da internet na comunicação globalizada. Por outro 
lado, as guerras de informação dos estados e corporações contra as 
redes dos movimentos sociais vão esbarrar na dinâmica transversal 
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dos grupos de discussão, que vão garantir a integridade dessas redes 
nesse desigual embate.

Nos anos 1990, o poder integrador das páginas web e do uni-
verso www trouxeram para a comunicação distribuída a reunião dos 
diferentes movimentos em ações coletivas, seja para empreender uma 
luta comum, seja para construir uma atividade comum. A dinâmica da 
distribuição das informações e dos debates desenvolvidos pelos gru-
pos de discussão se alia à gestão do conhecimento como um bem 
comum de todos das páginas web e sítios virtuais. A paixão dispersiva 
das opiniões e ideologias e a paixão concentradora do consumo e dos 
gostos encontram sua remediação na mídia interativa de comunicação 
distribuída. Nasce a guerra em rede (QHWZDU), que permite aos movi-
mentos sociais enfrentar vantajosamente estados e corporações. O 
movimento zapatista, nascido em 1994, será o principal exemplo desse 
poder, e a principal escola de aprendizado para ONGs e movimentos 
sociais. 

Duas novas modalidades de ação emergiam com a guerra em 
rede. A primeira nasce da reunião dos grupos de discussão com as 
pá gi nas web, que vão trazer segurança para a comunicação anônima 
entre parceiros na rede – pois os instrumentos interativos de busca 
e en quete da comunicação distribuída tornam o anonimato reputável. 
Na medida em que me mantenho no âmbito da ação empreendida 
SHOD�UHGH��VHL�TXH�SRVVR�FRQ¿DU�HP�PHX�GHVFRQKHFLGR�SDUFHLUR�SRU�
meio das informações que a rede me oferece automaticamente a seu 
respeito, produzidas pelo histórico de sua participação e pelas en que-
tes feitas com o resultado das interações passadas de outros mem-
bros da rede com ele. Esse tipo de informação impulsiona as orga-
niza ções sem líder (OHDGHUOHVV) como forma privilegiada de ordem 
nas comunidades virtuais. A segunda é a zoação, ou enxameamento 
(VZDUP���H�R�PRYLPHQWR�GH�DÀXrQFLD��VZDUPLQJ) como táticas de luta. 
Por meio desse tipo de ação, posso transformar instantaneamente 
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qualquer lugar em uma praça de guerra. A rede, sobretudo a rede 
VHP�¿R��SHUPLWH�FRRUGHQDU�D�UHXQLmR�H�D�GLVSHUVmR�GRV�SDUWLFLSDQWHV�
anônimos de uma ação distribuídos em pequenos agrupamentos. 
Como previsto no projeto original da internet, era possível manter a 
se gurança, o anonimato e a integridade da comunicação entre alia dos 
em um processo de luta qualquer. O rosto eternamente encoberto do 
subcomandante Marcos exprimia essas qualidades na rede zapatista, 
fazendo dos seus comunicados a voz anônima do coletivo, pois o rosto 
e a voz de Marcos eram os de qualquer um que pertencesse à rede.

Teria essa primeira web sucumbido ao seu sucesso? Pois foi 
o su cesso dessa primeira web quem gerou a marcha zapatista de 
Chiapas à Cidade do México e o Fórum Social Mundial de Gênova 
em 2001. O atentado de 11 de Setembro põe esse sucesso na contra-
mão, rachando a instável aliança desses movimentos com seus partici-
SDQWHV�H�D�RSLQLmR�S~EOLFD�JOREDOL]DGD��8P�H[HPSOR�VLJQL¿FDWLYR�GHVVD�
divisão pode ser visto por meio do colapso do tradicional grupo de 
dis cussão formado para organizar os congressos hackers da série 
HOPE, em 2001/2002, sob o impacto dos efeitos do atentado. Até o 
con gresso de 2000, a lista de discussão capitaneada pelo grupo 2600 
man tinha uma coesão em suas posições; mas, após o atentado, o gru-
po rachou e os hackers a favor de cooperar com a guerra e com os 
EUA contra os fanáticos e comunistas vão se chocar violentamente 
com os libertários anárquicos e vegetarianos LQGLHV contrários à guerra 
e ao governo Bush. A lista naufragou em meio ao ódio, racismo e in-
tolerância generalizados. Para o congresso dos hackers de 2004, um 
blog substituiu a tradicional lista de discussão, abrigando um fórum de 
debates. Após o atentado, os grupos foram submersos pela avalanche 
de palhaços, ególatras e trogloditas e as páginas web sucumbiram aos 
GHV¿JXUDGRUHV�H�LQYDVRUHV��,VVR��DFUHVFLGR�DRV�VSDPV��GHFUHWD�D�PRU�
te da web 1.0, abrindo espaço para a nova web H�VHXV�¿OWURV�H¿FLHQWHV��
mineração de dados miraculosa e redes sociais promissoras.
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O movimento da web 2.0 começa em 2000 no blog do &OXHWUDLQ�
0DQLIHVW, em que publicitários, marketeiros e empreendedores pensam 
a internet como um lugar capaz de revolucionar a publicidade, o mar-
keting e os negócios desgastados com a violência e estupidez da mídia 
proprietária de massas e seu modelo invasivo e esmagador. A internet 
devia ser como o blog: uma plataforma em que programas open source 
tornariam o conhecimento de programação desnecessário e tornariam 
o usuário um produtor e cooperador das empresas. Na nova web, a 
pu blicidade encontraria a nova voz dos grupos da cultura da mídia, que 
transformariam a publicidade em uma honesta recomendação crítica 
dos usuários. Os usuários se transformariam em sócios das empresas 
por meio de sua cooperação interessada na mesma medida em que as 
empresas reconhecessem seu valor e garantissem sua livre expressão 
e participação. A cooperação, a colaboração e a livre expressão seriam 
os instrumentos desta nova web que uniria empresários e usuários por 
meio da livre comunicação. 

Em 2003, essa nova web mostra seu poder político auxiliando os 
movimentos contra a Guerra do Iraque a promoverem a primeira ma-
nifestação internacional descentralizada de massas através do blog 
Move On. Pouco depois, ela mostra sua força novamente, arrecadan-
do através do blog 'HDQ�IRU�$PHULFD�40 milhões de dólares em con-
tribuições de 50 e 100 dólares para o candidato à indicação do partido 
democrata Howard Dean. Independente de serem considerados os 
es paços de uma personalizada “escrita de si”, os blogs guardavam o 
po der organizador das páginas web reunido ao poder noticiador dos 
grupos de discussão. E os códigos impulsionados pelos programas de 
fonte aberta permitiam que novas aplicações fossem inventadas a partir 
GRV� ÀX[RV� GH� FRPXQLFDomR� GH� EDVH� SURGX]LGRV� SHORV� XVXiULRV��6H��
em 2003, o 7KH�1HZ�<RUN�7LPHV vai celebrar a opinião pública global 
como quarto poder por sua manifestação contra a guerra, em 2006, a 
tradicional revista 7LPHV vai eleger o anônimo “você” como homem do 
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ano pela cooperação generalizada promovida por meio da nova web 
entre usuários e empresas, com o <RX7XEH sendo apresentado como 

principal exemplo.

Uma coisa chama de imediato a atenção: os blogs já nascem com 

¿OWURV� GH� SDOKDoR�� GHUUXEDGRUHV� GH� HJR�� SHVTXLVDGRUHV� GH� RSLQLmR��
con troladores de spam e mineradores de dados – todos os antídotos 

contra as mazelas da primeira web. Um sítio como o 'LJJ pode surgir 

como uma promissora empresa da Nova Economia, tendo todo o seu 

WUD�EDOKR�UHDOL]DGR�SHOD�LQWHUDomR�HQWUH�RV�LQVWUXPHQWRV�GH�FODVVL¿FDomR�
e enquete da interface e a produção dos blogs na web. Um trabalho 

in teiramente colaborativo, com a cooperação emergindo da conexão 

dos blogueiros com as ferramentas da interface. 

A revolta no 'LJJ�TXDQGR�GD�GLYXOJDomR�GD�FKDYH�FULSWRJUi¿FD�GDV�
PtGLDV� GH� DOWD� GH¿QLomR� UHYHORX� XP� HVWUHPHFLPHQWR� QHVVD� LPDJHP�
idílica. Em uma nova versão das antigas revoltas de trabalhadores, os 

“sócios,” que até então trabalhavam graciosamente para o empreen-

dimento bilionário, resolveram pôr de lado a cooperação e partiram 

para a guerra, forçando a empresa a fazer várias reviravoltas até aco-

modar a situação. Era como se o espírito da velha web se insurgisse 

H� WURX[HVVH� GH� YROWD� WRGR� R� FRQÀLWR� YDUULGR� SDUD� GHEDL[R� GR� ÀDVK, 

com direito a hackers, protestos e revoltas. A web 2.0 sempre fora um 

modo de exorcizar a revolução democrática despertada em Seattle. Os 

protestos de então traziam a internet para as ruas, bradando contra o 

modelo irradiativo da indústria, do comércio, da mídia e dos governos. O 

atentado de 11 de Setembro autorizou o forte controle dos aeroportos, 

que bloqueou o VZDUPLQJ, enquanto a brutal repressão policial aos 

SUR�WHVWRV�H�D�LQVWLWXFLRQDOL]DomR�GD�WRUWXUD�HP�*XDQWiQDPR�¿]HUDP�D�
PXO�WLGmR�UHÀXLU�SDUD�D�ZHE javanizada.

Mas a nova aliança entre interfaces de redes sociais e blogs co-

me ça a ensaiar sua revanche, conduzindo uma revolta de dimensões 

planetárias que transformaram Obama em presidente dos EUA. A derro-
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ta de Hillary para a indicação do Partido Democrata seguida da derrota 

de McCain mostraram a viabilidade de construir uma candidatura fun-

dada no apoio dos eleitores. A internet já havia garantido a derrota do 

conluio das elites católicas e da mídia proprietária de massas brasileira 

nas eleições de 2006. McCain tentou usar a net como mídia de massas 

comprando o topo do *RRJOH e do 'LJJ, o que não funcionou. Assim 

como não havia funcionado o conluio dos conservadores e tucanos no 

Brasil despejando milhares de agentes na web para repetir suas pia-

das infames contra os adversários, além de orquestrar um uníssono 

QD�PtGLD�SURSULHWiULD�GH�PDVVDV�D¿QDGR�FRP�VHXV�LQWHUHVVHV��3DUHFH�
que os velhos métodos de mesmerização e repetição ininterrupta não 

funcionam tão bem na web. Lá como cá, as poucas vozes dissonantes 

existentes puderam se fazer ouvir e soaram mais fortes que a dos en-

dinheirados. O capital social parece ter encontrado sua mídia na inter-

net para combater o capital monetário.

Do que os blogs serão capazes, ainda estamos por ver. Este livro 

ajuda a compreender essa nova mídia investigando as transformações 

que ela introduz nas mais diversas áreas de atuação.
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