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André Lemos

Prefácio

N

ada melhor para escrever um prefácio sobre o livro BLOGS.
COM: estudos sobre blogs e Comunicação, organizado por
Adriana Amaral, Raquel Recuero e Sandra Montardo, do que
pegar como inspiração 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
espírito de abertura, 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 mesmo de o livro estar em formato papel e disponível nas
livrarias. É um prefácio que não está, ainda, acoplado à materialidade
do livro, servindo, no entanto, como uma fala anterior que pretende
explicar o fenômeno dos blogs e a importância do livro, indicando por
que os leitores devem lê-lo. Agradeço, assim, às organizadoras por
permitir que este prefácio de um livro sobre blogs esteja, antes de tudo,
em um blog!
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A experiência
Quando comecei o Carnet de Notes, quase não havia blogs acacolegas me desestimularam, dizendo que eu não iria atualizá-lo, que
era uma moda passageira, que ninguém o leria e que logo eu perderia o interesse. Erraram feio. Para mim, o blog se tornou algo quotidiano, a meio caminho entre um caderno de notas pessoal e um arem 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 informações, 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,
vídeos do YouTube, informes sobre minha localização em tempo real
com Loki e Plazes
Carnet de Notes parte da minha
produção acadêmica como pesquisador e professor universitário. De
fato, ele é um espaço de expressão e de contato com outros, um prazer
concretizado e compartilhado em palavras, imagens e informações.
incompleto, 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 cibercultura. Eles constituem hoje uma realidade em muitas áreas, criando
tenimento, nas redes de sociabilidade, nas artes. Os blogs são criados

partilha de experiências. E, embora o Carnet não seja um blog sobre
blogs, grande parte das minhas fontes de informação são blogs e muito
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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
emissão característico da cibercultura. Agora, todos podem (com
mínimos recursos) produzir e circular informação sem pedir autorizaintelligentsia, governos...). O fenômeno dos blogs ilustra bem essa cultura pós-massiva que tem na liberação do pólo da emissão, na coartigos).

Post It...

termo “blog” vem de “weblog”, contração de “web” e “log”, criado por
John Barger com o seu pioneiro Robot Wisdon
Wired
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
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.
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- If you spend a little time searching before you post, you
already.
- Always include some adjective describing your own
reaction to the linked page (great, useful, imaginative,
clever, etc.).
the option of “moving upstream”.
- Re-post your favorite links from time to time, for people

O post do Écrans
algumas pérolas respondendo a pergunta “o que é um blog?”:

- Une feuille blanche. Quotidienne. Addictive., Nicolas
- 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
soi pour mieux toucher les autres. Maïa Mazaurette, du
blog Sexactu
- Une façon de trier et développer quelques idées, de les

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
- Personnellement c’est ma mémoire, mes marques
pages, mes archives personnelles (qui deviennent donc
publiques)... Etienne Mineur, du blog Etienne_mineur
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Para mostrar que esse não é um fenômeno menor, forneço alguns
Technorati contava 112 milhões de blogs. A cada dia, são criados mais
segundo). Últimos dados do State of the Blogsphere
cada segundo todo dia. Em relação ao Brasil, estima-se que há entre 3
variam muito em fontes como Ibobe/NetRatings, Intel, entre outras), o
que corresponde a quase metade dos internautas ativos no país. Nos

on-line (fotos, vídeos, textos, etc.). Os dados são de um estudo de
Pew Internet & American Life Project. Matéria do
Estadão On-line
será criado pelos próprios usuários. Essa é uma das diferenças entre
as mídias de função massiva e as mídias de função pós-massiva. Segundo a pesquisa, “...as pessoas terão um desejo genuíno não só de
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 importantes 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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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
permitem enviar vídeo ao vivo do celular para um blog, como por exemplo Flixwagon ou QIK. Novos sistemas, como Seero, possibilitam o envio
de vídeo e áudio, ao vivo, com localização em mapas digitais, direto do
celular. Essas novas experiências revelam a ancoragem nos “espaços
de lugar”, criando a possibilidade de testemunho de acontecimentos,
importantes ou banais, ao vivo, de troca de informações para reforço
comunitário e para a gestão do tempo e do espaço no quotidiano. Post
do Digital Urban de abril de 2008 explica o sistema:

to allow its users to broadcast live and on-location
KML feed in GEarth and see the GPS positioning of each

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
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
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 atenção 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
the Tibetan people’s unsuccessful uprising against the
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
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tourist’s writing, photos and video from Lhasa earlier this
week.

Matéria da Folha Online
ação de blogueiros contra a tortura no Egito, organizando um festival

Os blogueiros egípcios, muito ativos no combate às
violações 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
nesta terça-feira. Entre os prêmios da competição estão
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
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
blogueiros. Por exemplo, SMS e blogs são usados para coordenar protestos no Paquistão, criando formas autônomas e rápidas de organizar
Mobile Active de
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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
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
citizen reporters in Pakistan to directly update this blog by
sending this blog, readers shall now be given live updates

O novo fenômeno dos microblogs, como Jaiku e Twitter, permite
um contato mais direto com pessoas de interesses similares. Um post
do Rue 89
sociais 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
vio em mobilidade.

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
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’email, 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

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
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
nouveau alors que je n’ai rien fait.

Blogosfera? Leiam o livro!

não pára de crescer e me sinto orgulhoso de participar dela, lá se vão
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de impacto planetário? Os blogs se transformam não só em um objeto
fundamental de pesquisa para as ciências sociais, mas também em
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
Não é, como me diziam alguns há sete anos, um fenômeno menor, passageiro, mas sim um verdadeiro sintoma da cibercultura e do

comentários sem implementar regimes corporativos esclerosados?
ar qualidade e tirar o joio do trigo nessa polifonia planetária?
Não há respostas simples para essas questões.
o pensamento binário e simplório que, por um lado, insiste entre a “mediação” clássica (dos pares, dos editores, dos sábios) e, por outro, no
populismo pobre que dá voz a todos sem hierarquias de valores. A
riqueza da cibercultura está na criação de ferramentas que potencializam 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-massivos deve amadurecer.
A vida social tira proveito dessa tensão. As pessoas convivem com
a internet, baixam podcasts e ouvem rádios, lêem críticas dos experts
em veículos massivos e acessam blogs de “pessoas comuns” ao rerico, 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

O fenômeno dos blogs merece ser estudado, debatido e visualizado em todas as suas facetas. O livro que está em suas mãos tem
o mérito de abordar esse fenômeno por todos os ângulos, com rigor e
competência. Os artigos tratam de temas fundamentais para a compreensão da blogosfera e são uma contribuição importante para as ciê-

As organizadoras Adriana Amaral, Raquel Recuero e Sandra Montardo, estudiosas do fenômeno e blogueiras de primeira linha, companheiras de debates em congressos e, claro, em blogs e microblogs,
dividem o livro em duas seções que guiam o leitor para o que interessa: uma perspectiva epistemológica, tentando situar os blogs como
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
ncias Sociais como um todo.
Gostaria de ressaltar também o cuidado em recuperar não só uma
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 vezes, “santos de casa” fazem milagres sim!
Devemos, assim, louvar a iniciativa e congratular os(as) autores(as) pela excelente contribuição acadêmica para a análise desse
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cobrir. Espero que o livro possa alimentar e criar mais blogs, que os leitores possam postar suas opiniões, críticas e sugestões para que possamos conhecer e circular os novos conhecimento gerado pelo livro.

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

Introdução

A presente coletânea surgiu de um projeto e de uma inquietação
teórica comum às autoras: a pesquisa sobre blogs, seus usos e apropriações no ciberespaço, a partir de perspectivas teórico-metodológicas
diferentes e olhares que se aproximam e se distanciam. Nos últimos,
anos o número de investigações sobre esse objeto da comunicação
mediada por computador cresceu exponencialmente tanto no exterior
quanto no Brasil. Apesar disso, até o momento, não existe nenhuma
coletânea de artigos em língua portuguesa que trate da diversidade e
da riqueza epistemológica proporcionada por essa ferramenta de publicação 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.
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 acaBlogTalk4 – 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, ocorrido em duas edições na Feevale, em 2007, e, em 2008, reuniu pesda 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 Cibercultura) 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
questões de critério editorial, tivemos que optar por apenas 12. Quando observados em conjunto, os textos ofereciam uma miríade de conquanto a seu histórico. Provavelmente, isso se deve à falta de um
consenso sobre os blogs, que, paradoxalmente, são consistentes enquanto 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.
11 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 Rogério 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 incluindo os portugueses (disponível em http://monitorando.wordpress.com/2007/09/09/lista-lusofona-deblogs-de-pesquisadores-em-comunicacao).
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recentes como objeto de estudo. Como resultado desse quadro, temse a fragmentação das tentativas de sua sistematização formal em
vários campos de estudo.
Percebe-se, com isso, a versatilidade do blog em ser apropriado
surpreendente permanência na web depois de mais de uma década de
seu surgimento. Deve-se concordar que dez anos é uma eternidade
quando 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 histórico 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
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,
sociológicas, entre outras, além de propostas de tipologias e de metodologias para o seu estudo empírico e a constituição da chamada
blogosfera. Observa-se o estado da arte da pesquisa sobre blogs e
análises de como eles representam a escrita de si e até mesmo como
elemento “despersonalizado” e voltado meramente para as questões
mercadológicas nos contextos publicitários e de marketing. A questão
do feminino nos blogs e o estado da blogosfera alemã também estão
presentes 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
rotinas de produção jornalísticas, relações e práticas de sociabilidade,
subjetividade, afetos e construções de identidade e gênero, analisadas
sob um prisma comunicacional.
De forma alguma, os textos que estão nesta coletânea apresentamdo objeto blog como um importante elemento no amplo universo de feque 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:
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Adriana Amaral, Raquel Recuero e Sandra Portella Montardo

Blogs:
mapeando um objeto

A idéia de organizar um livro sobre blogs no Brasil partiu da constatação de que aqui ainda não tínhamos uma publicação que fosse, ao
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.
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 inicial. Buscamos, assim, apontar caminhos para a pesquisa com essa
ferramenta. Iniciaremos com uma breve história do termo, seguida por
uma discussão em torno dos conceitos de blogs mais utilizados. Depois, descreveremos alguns dos aspectos mais freqüentes na literatura
especializada e mapearemos algumas das várias vertentes de estudos
a respeito do tema no Brasil e no mundo.
Para auxiliar este capítulo, e, para ser lido como ferramenta anexa, 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.
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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 divulgavam 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 comum na web. Talvez por conta dessa semelhança, autores como David
Winer2 considerem como o primeiro weblog o primeiro site da web,3
mantido por Tim Berners-Lee, no CERN. O site tinha como função
apontar 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 facilidade na publicação e manutenção dos sites, que não mais exigiam
o conhecimento da linguagem HTML e, por isso, passaram a ser rapidamente adotados e apropriados para os mais diversos usos. Além
disso, a posterior agregação da ferramenta de comentários aos blogs
também foi fundamental para a popularização do sistema.
Ainda em 1999, Cameron Barrett, do Camworld, escreveu um
dos primeiros ensaios a respeito do formato, denominado “Anatomia
de um weblog” (Blood, 2000). Outros fatos que popularizaram os
blogs foram 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 consagração 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 espaços de expressão pessoal, publicação de relatos, experiências e
pensamentos do autor. Ainda hoje, o uso do blog como um diário pessoal é apontado por muitos autores como o mais popular uso da ferramenta (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
trata desse ponto.

Por conta desses usos tão variados, os blogs foram inicialmente
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 colocados 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
4

os autores referem-se à ferramenta de comentários como essencial à
que aponta para o blog a partir da presença de textos organizados
por ordem cronológica reversa, datados e atualizados com alguma
freqüência (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,
poderíamos perguntar se um blog que deixa de ser atualizado, apesar
de persistir existindo na web, deixa de ser um blog. Talvez por conta
concepção da estrutura de um blog. Gilmor (2004), por exemplo, foca
a estrutura apenas a partir da presença de links e dos textos curtos
(posts) publicados em ordem cronológica reversa. Barbosa (2003) propõe, através do conceito estrutural ainda, a visão do blog como uma
ferramenta que facilita a publicação pessoal, anexando à estrutura o
caráter da pessoalidade.
Outro grupo de autores defende o conceito que chamaremos funcional. Esses autores vêem os weblogs a partir de sua função primária
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
is posted on a regular basis and displayed in reverse chronological order. Readers often have the
option to comment on any individual post
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 ferramentas 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.
ramenta capaz de gerar uma estrutura característica, constituída enquanto 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 aldiversos autores.
los como artefatos culturais (Shah, 2005). Essa percepção, advinda de
uma aproximação do contexto sócio-histórico de apropriação dos artefatos tecnológicos a partir do olhar subjetivo dos próprios atores que
inter-atuam com as TICs”6 (Espinosa, 2007:272).

Um artefato cultural é
um símbolo de comunhão (no sentido não-violento,
não religioso da palavra). Um artefato cultural se torna
7

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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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
“Blogs,
se observados enquanto artefatos culturais, podem revelar diferentes
idéias de por que as pessoas blogam e quais são os motivos do meio
– ciberespaço – que eles herdaram”9 (Shah, 2005).
Essas três opções conceituais auxiliam-nos a compreender como
os weblogs são, atualmente, compreendidos pela literatura especializada. Como artefatos culturais, eles são apropriados pelos usuários e
constituídos através de marcações e motivações. Além disso, perceber
os blogs como artefatos indica também a sua percepção como virtual
settlement (Jones, 1997), uma vez que são eles o repositório das marcações culturais de determinados grupos e populações no ciberespaço,
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 própria 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: “
A cultural artefact is a
symbol of communal (in the non-violent, non-religious sense of the word) belonging and possession.
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 formato, abrindo-se para múltiplos usos e apropriações.
quisa, discutiremos, a seguir, alguns dos elementos mais focados pela
literatura a seu respeito.

forma diferenciada de publicação na web. Essa característica é apontada pelos autores como voltada para a personalização do espaço do
blog. No mesmo sentido, Trammell e Keshelashvili (2005), apesar de
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
personalização. Blood (2000) aponta, por exemplo, que mesmo os
blogs originais, que compreendiam sites focados em links eram, de
alguma forma, personalizados. “Cada um era uma mistura em proporções únicas de links, comentários ensaios e pensamentos pessoais”.10
formas de publicação que fortalecem a expressão individual em pú10 Tradução das autoras: “Each was a mixture in unique proportions of links, commentary, and personal thoughts and essays”. (Blood, 2000). Disponível em: http://rebeccablood.net/essays/weblog_
history.html. Acesso em 04/03/2008.
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blico. Essa expressão individual é tomada como uma qualidade da
apropriação: blogs são pessoais. Eles permitem que as pessoas expressem opiniões, construam textos individualísticos e proporcionem
um “espaço pessoal protegido” (Gumbrecht, 2004). Nesse sentido,
formas de publicação diferenciadas porque se tornam uma forma de
apropriação 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 blogueiros), e percebidos como ‘vozes pessoais nãoeditadas.11

Os autores compreendem que os blogs, mesmo aqueles que
não têm como característica a expressão da opinião do autor, são
personalizados. “Até mesmo weblogs que não passam de uma coleção de links e de comentários curtos dizem algo sobre os seus au12
tores”
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.
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 individudrick, 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-
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têm na sua escolha de links, de textos para publicar etc., seu autor
espelhado nessas escolhas. A partir da compreensão do blog como
um espaço pessoal, ele é também compreendido como uma escrita
íntima (Schttine, 2004; Silva, 2006) e um espaço de
(Lemos, 2002, Carvalho, 2002; Sibilia, 2003, 2004; Herring, Scheidt,
Bonus e Wright, 2004). Essa narrativa é constituída diante de um espaço 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
ganham 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
,14 na
tentativa 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 comentam 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 su13 “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 participantes, 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, usualmente 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
a maioria das publicações sobre blogs os trata a partir de abordagens
Há, também, as coletâneas de artigos sobre o tema ou livros que
levantam questões gerais sobre blogs. Exemplos desse tipo de publicação têm sido lançados recentemente e muitas delas, como se pode notar, apelam para a alteração que os blogs impingem às comunicações, 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,
reunindo 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,
porém 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 ênfase 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 ferramenta de comunicação é a
.
15 O livro também está disponível em: http://www.labcom.ubi.pt/livroslabcom/pdfs/rodrigues-catarinablogs-fragmentacao-espaco-publico.pdf. Acesso em 22/02/2008.
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Compreendendo os blogs como ferramentas de comunicação e, conseqüentemente, de interação social, diversos autores vão analisar
os blogs a partir das redes sociais constituídas através das trocas de
comentários 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 também um impacto social, auxiliando na construção de estruturas sociais
por meio das trocas de comentários (Mishne e Glance, 2006) e congueiros, que podem acontecer nos comentários, nos blogrolls e mesmo nos textos das postagens, são frequentemente analisadas como
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
presença pode ser fundamental para que se continue a postar (Miura e
Yamashita, 2007; Nardi et al., 2004). Esses apontamentos podem mosblogs, 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
A troca de links entre blogueiros pode construir blogs muito populares,
cuja divulgação de informações impacta a rede. Esses estudos também
focam 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, procuraram compreender como os padrões de linkagem poderiam auxiliar
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(2007) e Kumar et. al. (2003) mostraram que os blogueiros estão freqüentemente envolvidos em grupos pequenos em que leitores e coxos de informação estão também relacionados com a propagação de
memes16 (Adar et al., 2004; Halavais, 2004), ou seja, a propagação de
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 maioria dos artigos recebidos para publicação deste livro se ateve
a essa relação. Sobre a discussão a respeito de produção, edição e
distribuição de notícias em blogs e suas conseqüências, bem como
sobre 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
coberturas 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
durante sua ocupação pelos Estados Unidos e ganhou um importante
prêmio de Jornalismo Literário (Lettre Ulisses Award). Matthew Burden
lançou The blog of war: front-line dispatches from soldiers in Iraq and
Afghanistan em 2006.
foi lançado, em 2007, Captains blog: the chronicles of my afghan vacation, 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
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 políticas 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
organizações. Nesse sentido, pode-se indicar, no mínimo, três tipos
de usos de blogs. Um é o que se dá com
, 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 instantaneidade na comunicação da organização com os públicos interno
possíveis 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
Terra, 2008).
zações, como a utilização dos blogs como método de pesquisa mercadológica junto ao público e a criação de blogs para promover determinados produtos e serviços como, por exemplo, a ação de marketing
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 organizações, com a elaboração de ontologias em torno do negócio do ou das
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,
conseqüentemente, 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
mesmo método, encontra-se a contribuição de Berkman (2008) intitulada The art of strategic listening:
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
na blogosfera, com destaque para questões de gênero e de idade dos
blogueiros (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 surgem 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 atenção de estudo para a questão da identidade. Nota-se que as
práticas subculturais são terreno fértil para serem examinadas em
blogs. Ainda que enfatizando a perspectiva das redes sociais, Recuero
(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) comenta sobre as práticas de blogagem da subcultura electro-industrial
associadas a outras plataformas de distribuição de música. Mesmo
(Shah, 2005; Messina, 2006; Amaral, 2007a; Jakubowski, 2008a,
2008b) há distinções. Um uso apontado por Vieira (2006) descreve
a representação 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-Hernandéz (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 híbrida 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 Pessoas com Necessidades Especiais (PNE) vem crescendo. Quanto às
possibilidades tecnológicas apresentadas pelos blogs para o desenvolvimento 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
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 exemplo). De maneira geral, os estudos tomam os blogs na sua dimensão
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
questões relativas a esse aspecto em diferentes acepções. Já os blogs
objeto 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, destacam-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”
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e mesmo através da aplicação de ferramentas como o Google
PageRank (Kirchhoff, Bruns, Nicolai, 2007). Um rastreamento e a análise de algumas metodologias mais utilizadas foram levantadas por
Quadros (2007).
(Hine, 2000, 2005; Kozinets, 2002, 2007), como uma adaptação do
artigo, Kozinets (2007) inclui os blogs como uma rica ferramenta para

Montardo e Passerino (2006) e de Braga (2007). No mesmo sentido,
tem-se a abordagem do blog em si problematizado como diário de

(Amaral, 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).
Dentro dessa abordagem, estudam-se as redes compostas em blogs
através de seus comentários e/ou conexões e observam-se as características estruturais e dinâmicas dessas redes. A partir desses elementos, 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, tendem a
continuar dinamizando os usos dos blogs e a inspirar novas investigações sobre os mesmos.
17 http://pownce.com.
18 http://twitter.com.
19 http://jaiku.com.
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Rosa Meire Carvalho de Oliveira

O ciberespaço e a escrita de
si na contemporaneidade:
repete o velho, o novo blog?

Como registro do “campo da atualidade” (Cocheyras, 1978), o
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Blogger

(Hipertext, Markup Language),1 ftp (File Transfer
Protocol),2
,

1
2 Sigla para File Transfer Protocol
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computadores.

Diários e a invenção de si

para outros em forma de cartas, tratados morais, artigos
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Tradição masculina x exclusão feminina
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eles eram [de autoria] da esposa, mãe ou irmã de

New Criticism

60

autor de American diaries: an annotated bibliography of american
diaries written prior to the year 1861
American diaries:
an annotated bibliography of published american diaries and journal,

A day at a time:
the diary literature of american women from 1764 to the present, uma

The pleasures of diaries; four centuries of private writing,

Journal
Intime,

chamados de Memoirs
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Blogs femininos e construção de identidades

Cigarra na paisagem3

A pantufa4

A ferida narcísica

Blog da Dani Falks
3
4
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Quatro Caminhos7

a escrita de mulheres.
Perseus8

9

7
8
9

Vovici Blog
Tecnhorati divulgada em agosto de 2007 pela W News
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Blog Ranzinza).10

Falar
de Blogues

11

Bomba Inteligente,12
como Hilda Portela13 ou Rosa Pomar,14
Passeai, Flores!.15

mulheres.

Uns & Outras,17 Síndrome

Diário de Notícias de Lisboa

13 �utora do �log Planeta Hilda
14 �utora do �log A Ervilha Cor de Rosa
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de Estocolmo,18 Mulheres e Deusas,19 Com o Sotaque Francês20 e
Blogotinha21

Megeras Magérrimas,22 revelou o
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Repete o velho, o novo blog?

67

blo.gs,24

2004).

so�re os we�logs,
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Conclusão
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weblogs”.
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prét-à-porter, ou
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Miss Pearls27
Adufe.pt: boys should be boys, girls should be
girls
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Adriana Braga

Teoria e método na análise
de um blog:
o caso Mothern

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 metodologia utilizada apóia-se em alguns conceitos da interação
social e das teorias da enunciação, a partir da
análise do discurso, além de alguns dados quantitativos complementares. Este aparato foi elaborado para lidar com os usos concretos dessa
tecnologia 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) –, complementado por entrevistas e observação participante, reconto a trajetória do blog Mothern.
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Interações digitais: um esboço teórico
As atividades on-line não se resumem à CMC e vice-versa. Tomar 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 pessoas
exercem atividades várias utilizando o computador pessoal ligado à
rede mundial de computadores, inclusive se comunicam através dessa
tecnologia. Dito isso, localizo a CMC como a atividade on-line sob exame

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 indivíduos 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
incluem e-mail, listas de discussão, salas de bate-papo, MUDs, mensagens instantâneas, blogs, Orkut, MySpace, Facebook e a própria
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
O computador ligado à web pode ser usado para gerenciar informação 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
Unidos, que, combinado com o decréscimo no custo do computador
pessoal, popularizou o acesso da tecnologia na década de 1980. Atual-
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mente, nos países do chamado “Primeiro Mundo”, a penetração da
atividade 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 comunicação 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, tornase meio, isto é, um ambiente social e intelectual criado pela máquina
(Postman, 1985). A interação estabelecida entre usuários/as cria o ambiente de mídia, esse novo espaço intelectual e social denominado
ciberespaço.
A idéia de usar computadores como meio de comunicação foi introduzida por J.C.R. Licklider e Robert Taylor, segundo Barnes (2003).
Em artigo publicado em 1968, intitulado “The computer as a communication device”, os autores forneciam as idéias conceituais para o desenvolvimento da internet: i) redes de comunicação são mais que enviar e receber informação de um ponto a outro, os/as agentes são participantes ativos/as que têm papel central no processo comunicativo;
ii) comunicação é um processo de reforço mútuo, que envolve criatiser utilizado para a comunicação humana cooperativa; iv) a comunicação 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. Enquanto
a disciplina da Comunicação tem separado a comunicação humana e
de massa em duas áreas distintas, com literatura, perspectivas e teorias 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 ambiente físico para sua ocorrência. Entretanto, tem sido negligenciado
pelos estudos na área. Se a comunicação interpessoal mediada compreende a interação entre pessoas através de um suporte que transcenda 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 espeque promove a “democratização” desse espaço, entendido como esparelação a grande parte do volume dos conteúdos publicados nesses
ambientes. Páginas na web são criadas por uma variedade de indivíduos e organizações, tornando indispensável uma avaliação das informações veiculadas quanto à exatidão, autoridade, objetividade, segurança 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 legitimidade pretendida pelos/as autores/as: o sonho do blog é virar livro.2
A maioria dos blogs disponibiliza um espaço de interação, de
debate, de “arena pública”, em que visitantes podem deixar seus comentários, 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, outema de interesse do grupo. Geralmente, é possível encontrar comentários de outros/as blogueiros/as (acompanhados do endereço eletrô2 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 interagindo
através de textos, imagens e hipertextos. Assim, o uso substantivo 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
vivida no âmbito privado à aparição pública, como no caso dos blogs –

processo de transformação, desprivatização e desindividualização
(Arendt, 1997). Assim, a perspectiva desses estudos se mostrou reducionista, principalmente à medida que o uso dos blogs foi se estabelecendo por outros caminhos, especialmente na interação que estabeleceu com os discursos literário e jornalístico. Assim, os blogs
social 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
supunham.5 Os ambientes sociais proporcionados pela internet são es-

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
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 tamdução 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 tornaramse atualmente locus da emergência de uma importante forma de jornalismo individual e, até certo ponto, independente, a representar um
papel crítico na aceleração dos ciclos noticiosos. O crescimento vultoso 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 utilizados como ferramenta de marketing para empresas e políticos, os
conteúdos veiculados nos blogs carecem de triagem apurada e linha
editorial coerente, elementos valorizados na veiculação desse tipo de
informação. O formato do blog, que associa funcionalidades interativas
da oferece a disponibilidade “sem custos” do provedor, propiciou condições para o surgimento desse fenômeno que parece ter lugar estável
na CMC que ora se estabelece.

Sobre o Método: organização dos dados e procedimentos de análise
O primeiro movimento para este estudo foi contatar-me com os
blogs na tentativa de compreender suas grandes características extratextuais e textuais, representar o conjunto: os contornos, as caracterizações, 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, algumas 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 destacar o e-mail – meio de comunicação em geral pessoal e privado –,
o website – institucional e público – e, mais recentemente, os comunicadores instantâneos – pessoal, privado e sincrônico – e o blog – público e pessoal, ou seja, espaço público, mas “com dono/a”.
O blog chama a atenção por promover uma democratização
dos recursos para a produção da enunciação midiática, resultando
na emergência de enunciadores/as dispersos, que veiculam grande
diversidade de conteúdos. O contato com esse universo me levou a
nômenos relativos à problemática maior da CMC.
O ponto de partida para a operacionalização deste estudo consiste 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 presenciais 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
para a compreensão do fenômeno investigado em sua complexidade,
evitando os perigos de ter como única fonte de dados os registros originados 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
citadas pela pesquisa acerca da interação comunicativa ocorrente naquele espaço. Para o exame das representações do self encontradas
nesses ambientes, alguns elementos se apresentam como profícuos:
descrições pessoais, informação para contato, links, letra de música,
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
espaço interacional, como os protocolos de entrada em cena de novas participantes, critérios de inclusão/exclusão/ostracismo de visitantes, princípios formativos daquele circuito comunicacional, além do
abrangência do blog.
Além disso, pela peculiar organização da disponibilização das
páginas antigas – contadas retroativamente em grupos de 10 comentários –, 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
40.000
nesse período foi agrupado em 40 arquivos Word for Windows, contendo 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
rápida por palavras-chave, descritores, nomes de participantes ou núcada 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
etapas iniciais da análise, fornecendo pistas para a estipulação de
categorias.
A leitura de todos os comentários a partir do início das atividades do LV até o número 3000 operou como uma espécie de observação não-participante digital (Braga, 2007), na medida em que o
acompanhamento da interação na ordem de sua ocorrência permitiume 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 discursivos, em que priorizo elementos temáticos relativos ao que denomino
teorização informal da feminilidade, a partir do conjunto de comentários registrados no LV, participação em encontros presenciais e realização de entrevistas, conjunto de procedimentos a que tenho chamado
7
n
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 comentários 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
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, gravadas e transcritas. Ainda, realizei observação participante em alguns dos
7 Ver, nesse sentido, Bishop et al., 1995; Braga, 2008.
8
por thread
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freqüentes encontros presenciais promovidos pelas freqüentadoras do
LV. A participação nesses encontros foi acompanhada da elaboração
possível 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

contextos de interação social, que são apropriados por sujeitos enunciadores de diversas maneiras, a partir de protocolos e lógicas de inteMothern, é
possível observar diálogos inteiros, sem um conteúdo preciso, e que
parecem ter o único propósito de manter o contato e prolongar a comunicação, cumprindo apenas uma função fática da linguagem, conentrada de certas temáticas – espontânea ou originada por assunto
proposto na página principal –, um novo thread se desenvolve. Esses
comentários apresentam uma recursividade geradora de outras intercomentário dá origem a outras interpretações a respeito daquele mesmo 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 continuiaté que esta se estabilize em um novo ponto de equilíbrio, voltando aos
termos 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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conteúdos apresentados no ambiente interacional do LV, “os princípios
A estipulação dos threads, a observação de sua duração, freqüência e
conteúdos para a organização e exame desses dados em seu conjunto
demonstram grande potencial analítico, uma vez que é no confronto
entre posições manifestas ao longo dos threads que a negociação social dos sentidos se realiza, tanto na ordem do discurso quanto na
ordem da interação.
O fenômeno comunicacional originado pelo LV comparece em
diferentes ambientes da Internet, em trocas de e-mails, visitas a fotologs, fórum de comunidade Orkut, comunicação por programas de
mensagens 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.
de dados, me vi levada a fazer algumas escolhas de ordem teóricometodológicas e eleger, dentre os diferentes ambientes de interação,
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 envios (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 representações discursivas veiculadas.
A seguir, apresento um exemplo do modo como dados quantitativos, 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 pesqui9 “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 computador 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 grandes 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 começavam a se estabelecer na rede, resolveram, a partir de uma brincadeira, fazer uma versão materna de um blog que tematizava a “mulher superior”. Criou-se, assim, em janeiro de 2002, o blog Mothern:
as incríveis aventuras de duas garotas que já pariram. Em abril do
mesmo ano, após várias tentativas frustradas de instalar o sistema de
comentários de leitores/as por post, as blogueiras colocaram no ar o
Livro de Visitas, ambiente da vibrante dinâmica interacional que viria se
instalar ali em pouco tempo.
A instalação do LV estabeleceu um parâmetro mensurável da atividade no ambiente Mothern, o número de comentários por mês. Uma
elucidativo da história desse ambiente.
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Figura 1:
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 trabalho de divulgação foi o pico de quase 2000 comentários em outubro
de 2002, na forma de congratulações de amigos/as e familiares pela
iniciativa e de retribuição de visitas de outros blogueiros/as. A falta de
freqüência continuada desses/as primeiros/as visitantes levou a uma
com as férias, festas e feriados faz com que a atividade on-line diminua
de modo geral, particularmente porque as freqüentadoras habituais
acessam a internet a partir de seus locais de trabalho. Entretanto, de
janeiro 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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começa a se estabelecer de visitas de outros/as blogueiros/as, que
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
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,
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, apresentando mais de 4000 registros em agosto, mesmo mês da queda
Em outubro de 2004, as blogueiras anunciaram na página principal
do blog o encerramento das atividades por parte delas, ou seja, o

continuarem a freqüentar o ambiente mesmo na sua ausência. As freo 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 autonomização 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
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
textos 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
Marília Gabriela Entrevista, além das chamadas constantes para o programa 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
elevando o número de comentários no LV de modo exponencial. Em
agosto de 2006, o número de comentários foi mais que o dobro do
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
A análise de blogs pode revelar uma interessante perspectiva sobre
vários aspectos que superam o horizonte da chamada cibercultura.
Mothern
tais como os protocolos de apresentação do self, o gerenciamento de
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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Marcelo Träsel

A vitória de Pirro dos blogs:
ubiqüidade e dispersão conceitual na web*

1

A cerca de dez anos desde seu surgimento, os blogs tornaramse uma forma de comunicação que atinge todos os grupos e classes
sociais conectados à world wide web. De senhoras de 95 anos a préadolescentes, 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, freqüentes, organizados segundo uma cronologia decrescente, em geral
acompanhados de espaços para comentários dos leitores,2 ainda não
tenha pelo menos um caso de uso. Conforme o serviço de buscas
Technorati, em abril de 2007, o número de blogs monitorados ultrapassava os 70 milhões, sendo que, em média, 120 mil novos blogs
eram criados por dia (Sifry, 2007). Uma demonstração da força e credibilidade 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
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caso do blog de tecnologia Engadget. Em maio de 2007, o Engadget
publicou um e-mail enviado pela diretoria da empresa Apple a seus
funcionários 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
em um post do Engadget pode ser considerada um símbolo da aceiPara todos os efeitos, o formato blog tornou-se ubíquo na web.
desse gênero de website à medida que as ferramentas de publicação
permitem arquiteturas e desenhos mais complexos e ocorre uma pro-

fenômenos atuais e iniciar um debate que leve a um conceito o mais
atemporal e independente da tecnologia possível. Não se pretende
sim incentivar os pesquisadores do tema a questionar seu objeto de
análise.

letar links para outros sítios da rede mundial de computadores e comentá-los. A partícula “log” remete aos diários de navegação, em que
os capitães informam as latitudes e longitudes percorridas a cada dia

guias de navegação para a rede mundial de computadores de interface
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um arquivo de referências interessantes, numa época em que as
ferramentas de busca ainda eram muito pouco desenvolvidas. Encontrava-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 alternativo para weblog é diário virtual, tradução do inglês on-line journal,
mas normalmente entende-se que essa denominação se refere a um
autor em detrimento dos links comentados.
Os pesquisadores que se debruçam sobre esse objeto, sobrena 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
linguagem e narrativa, apontando, no mais das vezes, a auto-referência e a subjetividade que conformam esse gênero textual.3 Autoas ferramentas de publicação usadas para produzi-los – embora seja
possível manter esse tipo de website usando o mesmo método da criação de sítios tradicionais, isto é, mudando o código HTML e atualizando-o diretamente no servidor em que o blog está hospedado. De
uma maneira geral, porém, os acadêmicos que se debruçam sobre
mesmos.4 É bem verdade que a constante evolução tecnológica prejudica qualquer tentativa de delimitar o objeto, fator que, de resto, interfere em todo estudo sobre fenômenos da comunicação mediada por

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
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regam uma fragilidade primordial.
Os artigos e livros escritos pelos próprios blogueiros e trabalhadores especialistas em internet e web costumam abordar o problema da

os seguintes traços, que podem ser complementares ou concorrentes:
1. website de cunho subjetivo ou não-comercial, tipicamente produzido 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,
ameaçadas 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
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 de5 http://oglobo.globo.com/pais/noblat.
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manda do público mais jovem e de marcar posição estratégica como
empresas “antenadas”. A partir desse movimento, os outros traços da
blogueiros, pesquisadores e público em geral, e esse tipo de website
ganhou respeito.
Porém, foi breve a conquista do reconhecimento pelos blogs. No
momento mesmo em que passam a ser aceitos e se multiplicam por
todos os cantos da web brasileira, começam a perder credibilidade. Os
pioneiros da blogosfera vêem o seqüestro do formato pela mídia e a
mercantilização por meio de anúncios e até mesmo venda de espaço
tempo, características antes típicas dos blogs estão presentes em todo
tipo de sítio e as próprias ferramentas criadas para mantê-los servem
em meio a outras propostas editoriais e empresariais. Uma verdadeira
vitória de Pirro.
Armadilhas publicitárias para navegadores incautos podem ser
consideradas blogs? As colunas de jornais publicadas em ordem cronológica decrescente e com espaços para comentários podem ser consideradas blogs? Arquivos cronológicos de comunicados de imprensa
debate sobre essas perguntas, far-se-á uma análise crítica de cada um
dos traços característicos mais comumente apontados nos weblogs.

A legitimação dos blogs como veículos de comunicação respeide publicação, levou à disseminação desse formato por websites corporativos, projetos de marketing, assessorias de imprensa e pela míGlobo.com criou blogs para os atores e

97

apresentadores mais famosos da emissora, o que foi entendido pela
blogosfera como uma mera assimilação do formato por interesses mercantis (Netto, 2007).
A vulgarização levou ainda à criação blogs cujo objetivo principal
automáticos6 para obter lucro. A monetização, no entanto, tem levado
muitos blogueiros a publicar conteúdo que visa meramente obter uma
boa colocação no ranking das ferramentas de busca, ou ainda extrair
cliques do que chamam “pára-quedistas” – os internautas desavisados
que caem no blog via ferramentas de busca, em geral procurando por
pelo design ambíguo da página, acabam clicando em anúncios, para
jamais voltar àquele sítio novamente (ver Campos, 2007). Após participar de um evento reunindo blogueiros em 2007, um professor universitário 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 atribuídas às grandes expectativas que o acesso do público a uma poderosa ferramenta de comunicação gerou nos defensores das liberdades 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 páginas 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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We’ve got blog, ou seja, “Nós temos blogs”, expressão que se assemelha 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 publicou um livro chamado Um exército de Davis: como os mercados e
a tecnologia permitem às pessoas comuns derrotar a grande mídia, o
9
grande governo e outros Golias
indivíduos, há os blogs empresariais e impessoais criados por organizações. Algumas instituições mantêm blogs anônimos que, em lugar
de publicar textos com forte caráter autoral, veiculam uma série de coinseparável dos weblogs: “Então, apesar de você poder ter um blog
‘institucional’ anônimo (...) ele está fadado a ter uma voz institucional
(...) Então voz pessoal parece ser terrivelmente importante para a qualidade de um blog” (2006:116-7).10 Se os blogs são primordialmente
é preciso concluir que blogs institucionais anônimos não podem ser
considerados verdadeiros blogs, ou que esse traço não pode ser
medida 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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A ordem cronológica reversa e a freqüência de publicação são
aspectos dos blogs devido mais aos constrangimentos técnicos das
ferramentas do que a exigências da própria narrativa. A grande inovação 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 transsimplicidade 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, porservidor junto com os elementos de imagem ou áudio necessários,
textos curtos diariamente em arquivos individuais sem contar com algum tipo de automação, constrangimento que levou os primeiros blogueiros a adotarem a solução de manter um documento único para
cada semana ou mês e apenas inserir os novos conteúdos no topo da
página, juntamente com a data. Este formato foi mantido pelos CMS,
criados depois.
mais acessíveis. Muitas revistas eletrônicas que antes não tinham remuitas vezes as ferramentas criadas originalmente para a manutenção
de blogs. Os grandes webjornais, por outro lado, sempre usaram CMS
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publicação de conteúdo em ordem cronológica reversa, como a dos
apresentadas com a manchete mais recente no topo. No entanto, o
jornalismo 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
principal 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 cronológica reversa, certos blogs abandonam essa característica. Tomese, por exemplo, o caso do Judão,12 website sobre cultura cuja página
principal segue uma ordem hierárquica da informação, apesar de rodar
no CMS WordPress
seguinte), pode-se ver que a página principal apresenta uma manchete
ou especial; abaixo da manchete, destaques menos relevantes orseção da home page organizada cronologicamente.
O Judão, no entanto, tem uma voz subjetiva e é um website originalmente 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

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 hierárquica do jornalismo e da lógica temporal dos blogs.
11 http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br e http://www.exile.ru, respectivamente. As duas revistas eletrônicas citadas na verdade misturam hierarquia e cronologia, embora com predominância
desta última.
12 http://www.judao.com.br.
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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 menos
comuns os websites estáticos, cujo conteúdo e estrutura se mantêm
inalterados por semanas ou meses, do que os dinâmicos, que apresentam 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. Atualmente os sítios de corporações e mesmo de pequenos negócios atualizam freqüentemente seu conteúdo, assim como os indivíduos que
Orkut13 ou mantêm blogs.
Assim, nem a freqüência de atualização nem a ordem cronológica
13 http://www.orkut.com.
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reversa são mais características exclusivas dos blogs. Portanto, não

Links
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
ternautas, sejam assinantes do serviço ou não. Esses serviços, conhecidos como social bookmarking, ou “socialização de favoritos”, são
inserir 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

14 http://del.icio.us e http://www.stumbleupon.com, respectivamente.
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: 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.

: 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
também têm sido canalizados para outros tipos de websites que não
blogs. Esse tipo de expressão já era possível nos fóruns eletrônicos,
ferramentas ainda anteriores aos blogs. Hoje, há sítios cujo objetivo
principal é veicular a opinião dos internautas sobre os fatos sociais,
como o Jornal de Debates,15 em que se pode publicar artigos sobre temas escolhidos pelos editores ou votados pelos leitores, mediante cadastro, bem como inserir comentários e responder a artigos de outros
colaboradores 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, cadastrar-se. Essas intervenções são, no mais das vezes, moderadas pela
equipe editorial. Os espaços para leitores tecerem comentários ligados
mais comuns de blog, mas são uma das inovações mais importantes
introduzidas por esse formato de circulação de informação na web.
A maioria dos blogs conta com esse tipo de sistema, em que são geradas conversações frutíferas e ocorre a criação e reforço de laços
sociais (Primo, 2006). Atualmente, porém, quase todos os webjornais
e variados tipos de sítios, inclusive corporativos, introduziram espaços
para comentários, de modo que esses não contribuem mais para uma
Já os diários virtuais propriamente ditos, os on-line journals, nos
quais os indivíduos relatam eventos de seu cotidiano, devaneios e sentimentos, estão lentamente migrando para as redes sociais. Serviços
como o Orkut, Facebook e MySpace17
assinantes seções em que eles podem escrever pequenos textos e
15 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.
17 http://www.facebook.com e http://www.myspace.com, respectivamente.
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recados. Essas seções são freqüentemente usadas para fazer relatos
da própria vida e expressar sentimentos. Um serviço chamado Twitter18
consiste 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 cotidiana 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 estão sendo divididos entre outros serviços especializados da web, tornando inviável a tarefa de delimitar o objeto a partir do tipo de conteúdo
publicado.

Há uma difusão de certas características típicas dos blogs para
websites de todos os formatos e funções. A premissa da qual partem estas considerações é que foi o próprio sucesso dos blogs que
difundiu essas características por toda a world wide web. Os blogs
mostraram aos produtores de conteúdo que havia um público ávido por
acompanhar páginas atualizadas constantemente, comentar os fatos,
compartilhar conhecimento e fazer contato com outros internautas. Ao
mesmo tempo, os blogs educaram o próprio público para todas essas
atividades e também para a produção de conteúdo próprio, para a
18 http://twitter.com.
19 http://www.youtube.com.
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construção de “eus” na web e para a formação de redes sociais. Essa
presença de características dos blogs em toda categoria de sítios põe

fazê-los desaparecer como um gênero de publicação em separado.
A meta deste artigo é mostrar que os blogs não são objetos evidentes, mas sim um formato de publicação na web que ainda carece de
menos das redes telemáticas, bem como imune ao desenvolvimento
de novas tecnologias. Não se faz aqui proposta alguma de uma tal deprovocação aos pesquisadores interessados em estudar o objeto blog.

107

email”. Techcrunch, 16/06/2007. Disponível em: http://www.techcrunch.com/2007/05/16/
engadget-knocks-4-billion-of-apple-market-cap-on-bogus-iphone-email. Acesso em
22/11/2007.
Gatewatching: collaborative online news production. Nova York: Peter Lang,
2005.
We’ve got blog!: how weblogs are
changing our culture. Cambridge: Perseus, 2002.
CAMPOS, A. “AdSense se posiciona e favorece blogs e sites com conteúdo de qualidade”.
Efetividade.net, 07/05/2007. Disponível em: http://www.efetividade.net/2007/05/07/
adsense-se-posiciona-e-favorece-blogs-e-sites-com-conteudo-de-qualidade. Acesso em
10/12/2007.
Civilities, 20/07/2004. Disponível em:
http://civilities.net/OnBlogs. Acesso em 22/11/2007.
NETTO, M. “BBB8, Bloglog, layout novo. Será que a Globo entendeu a Web 2.0?.
Tecnocracia, 05/09/2007. Disponível em: http://tecnocracia.com.br/arquivos/bbb8bloglog-layout-novo-sera-que-a-globo-entendeu-a-web-20. Acesso em 10/12/2007.
O [cc] do [caiocesar] na [www], 16/01/2007.
Disponível em: http://www.caiocesar.cc/?p=8194264. Acesso em 22/11/2007.
Prisma.com, v. 3, p. 1-15, 2006.
Sessões do
imaginário, Porto Alegre, v. 11, p. 19-27, 2004.
An army of Davids: how markets and technology empower ordinary
people to beat Big Media, Big Government and other Goliaths. Nashville: Nelson Current,
2006.
Blog: comunicação e escrita íntima na internet
Brasileira, 2004.

Comunicação. Anais XXVI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Belo
Horizonte, 2003.
Sifry’s alerts, 05/04/2007. Disponível
em: http://www.sifry.com/stateoftheliveweb. Acesso 22/11/2007.

108

Jan Schmidt

Práticas de blogging em
língua alemã*:
resultado da pesquisa “Wie ich blogge?!”²

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 exibidos em ordem cronológica inversa e podem ser acessados por
meio de uma URL (o permalink). Normalmente, os leitores podem facaracterísticas de home pages em HTML estático e a comunicação
assíncrona mediada por computador de listas de discussão ou news-

pessoal, como instrumento de comentário político, como canal para
comunicação 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.
e interpretação dos dados. Susan C. Herring e três resenhistas anônimos do “Journal of Computer-
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sideração e explicada através da análise de “práticas de blogging”.
Elas consistem em episódios individuais em que um blogueiro utiliza
de relacionamento e a gestão de informação dentro da estrutura de

expectativas compartilhadas em relação ao uso “correto” do blog para
pré-existentes formando redes das quais o blogueiro e o blog fazem

das práticas de blogging são “estruturais” no sentido de que residem
analiticamente além do blogueiro individual, mas, na verdade, são as
uma interdependência recursiva de aspectos individuais e estruturais
de práticas de blogging.
A maior parte da crescente pesquisa empírica sobre blogs está
expectativas ou em propriedades estruturais da blogosfera, de modo
mais proeminente nas redes de links entre blogs ou nos públicos
emergente (ver Schmidt, 2007 para uma visão geral da literatura existente). 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,
embora dados recentes sugiram que o inglês não é mais o idioma dominante dentro da blogosfera (Sifry, 2007), a pesquisa é normalmente

persas (Esmaili et al., 2006), espanholas (Merelo et al., 2005) e polonesa (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
dentro da blogosfera de língua alemã. Após algumas
selecionados serão apresentados e discutidos, concentrando-se na
distinção entre gestão de identidade, gestão de relacionamento e gestão de informação.
manha, Áustria e Suíça perdeu terreno para outros países europeus,
como França, Polônia ou Reino Unido, e os Estados Unidos, o que levou a uma parcela menor da população on-line em geral usando blogs,
seja como autores ou como leitores. Segundo uma pesquisa representativa (van Eimeren & Frees, 2006), 7% de todas as pessoas conectadas 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
o número de blogueiros ativos na Alemanha seria de aproximadamente
um milhão de pessoas. Como o conceito de “colaboração ativa” poderia incluir desde a postagem de um comentário até a criação de
um blog, e como um número desconhecido de blogs pode ser descontinuado depois de semanas, meses ou anos, não se pode diretamente concluir, a partir do número de usuários de blogs, quantos
blogs ainda estão realmente ativos. Entretanto, um recente esforço no
sentido de percorrer a blogosfera de língua alemã3 dá um número de
atualizados entre maio e julho de 2007.

3
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Projeto da pesquisa
A pesquisa “Wie ich blogge?!“ foi realizada pelo autor entre 3 e
vos, mas também a ex-blogueiros e leitores. O questionário on-line
input
perguntas pode ser encontrada no apêndice), que eram exibidas dinaperguntas. O tempo médio de resposta para a pesquisa completa foi
Os participantes foram recrutados de duas maneiras (veja Tabela
serviços de hospedagem de blogs colaborativos (blogg.de e twoday.
net
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 total
maiores pesquisas sobre uso de blogs realizadas até agora.5
a primeira semana, a pesquisa e a página correspondente de FAQ no
blog dos autores foram as URLs mais linkadas na blogosfera de língua
alemã, de acordo com o (agora inativo) serviço de rastreamento de
blogs blogstats.de.

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

“Wie ich blogge?!

Resultados

são estatisticamente representativos da blogosfera de língua alemã,
mas mesmo assim dão valiosos insights sobre práticas de blogging.
6

7

cerca de três em cada quatro (73,7%) mantêm apenas um único blog,
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
Luxemburgo, Polônia e Itália.
7
separada com foco nas diferenças no uso de softwares para blogging é apresentada em Schmidt,
A decisão de fazer perguntas que tenham somente a ver com o blog mais típico pode alterar alguns 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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na idade dos autores e na idade dos blogs, respectivamente) foram
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

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.
de gênero está quase equilibrada. Entre blogueiros adolescentes, as

%
Masculino
Feminino
< 20 anos

> 50 anos
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Sem diploma

Nível universitário
Tabela 2:

Male (%)

Female (%)

< 20 anos
62,0
> 50 anos
Total
Tabela 3: Parcela de gênero por grupos etário

%

2 a 5 anos
53,7

20,3

Tabela 4: uso geral da internet
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Pouco menos da metade dos participantes começou seus blogs
aproximadamente seis meses antes da pesquisa, demonstrando que
de 60% usam um provedor de blogs (sendo os mais comuns myblog.
de, twoday.net ou blog.de) para hospedar seus blogs, enquanto cerca
stand-alone instalado. Entre eles, o
WordPress
Serendipity
e Movable Type
qual é a base técnica de seus blogs.
%
< 6 meses
meses
meses

20,6
20,5

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
também declarou “gosto de escrever ” e “registro idéias e experiências

se tornam visíveis. Blogueiros adolescentes tendem a blogar mais que
blogueiros mais velhos porque gostam de escrever e de desabafar
seus sentimentos. Os últimos, por sua vez, tendem a blogar mais por
seus blogs como forma de compartilhar conhecimento sobre certos assuntos com outros.

116

< 20 anos(%)
Por diversão

> 20 anos(%)

Total (%)

70.0
62.7

Registro idéias e
experiências para mim

72.2

Compartilho idéias e
experiências

56.0

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

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 anonimidade
A maioria dos participantes atualiza seus blogs com freqüência.
Cerca de um terço o faz pelo menos uma vez por dia. Blogueiros adolescentes relatam uma freqüência ligeiramente mais alta de atualização
do que blogueiros mais velhos. Olhando o conteúdo dos posts, episódios e histórias da vida privada são publicados por três de cada quatro
blogueiros, e cerca de dois terços adicionam imagens ou fotos a seus
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outros conteúdos on-line, com comentários. Apenas um pequeno número inclui arquivos multimídia como videoclipes e podcasts em seus
adolescentes têm mais chances de compartilhar poemas, letras de múhistórias da vida pessoal e da escola. Blogueiros mais velhos, por sua
vez, têm mais chances de apontar para outros conteúdos on-line e a

< 20 anos (%) > 20 anos (%) Total (%)
Uma vez por dia

20,2
36,0
22,6

Uma vez por mês ou menos

2,5

5,6

Tabela 7:

< 20 anos (%) > 20 anos (%) Total (%)
privada
63,6
56,5
universidade
Links comentados para
outros conteúdos online

60.0
30.6

políticas atuais
Comentários sobre tópicos
acadêmicos
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63,5

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.

modo anônimo ou com um pseudônimo. Entre aqueles que revelam

bre mim”, que os blogueiros adolescentes tendem a usar mais do que
blogueiros mais velhos. Em uma escala menor, os blogueiros também

etários.
< 20 anos(%) > 20 anos(%) Total (%)
pseudônimo
55.3
identidade ‘real’
Manendo uma página ‘sobre mim’
Título ou URL de blog contém o
nome do autor

2

Link para uma homepage pessoal
separada
Tabela 9:
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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,
tários em posts particulares, ao passo que 22,2% tornam obrigatório
um registro antes que os leitores possam comentar. Mas nem todos

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 estimassem o número médio de comentários que um post recebe (veja a
mam que recebem apenas alguns comentários em média.
Os resultados para ambas as perguntas diferem de modo signimenos de seis meses recebem comentários em menos posts de modo
geral, e recebem menos comentários em posts particulares, em média.

Todos

< 6 meses (%)

> 6 meses (%) Total (%)

3.2

5.5

A maioria

27.6

23.7

Cerca de metade

25.6

23.2

Poucos
Nenhum
Tabela 10
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< 6 meses (%)

> 6 meses (%)

Total (%)

35.3
2a5

62.0
6.2
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
dos links de blogrolls aponta para outros blogs que o autor está lendo
de todos os blogueiros estabelece links recíprocos, ou seja, links para

menos 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-

com blogs mais antigos que seis meses o fazem. Autores de blogs
mais novos têm menos links em seus blogrolls, mas relatam que os
atualizam com mais freqüência.
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< 6 meses (%)

> 6 meses (%)

Total (%)
27.0

6.0
> 20 links

6.7

25.6

Tabela 12

< 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

Outros blogs

7,2

25,6
6,5

Tabela 13
Foram dadas opções para resposta; múltiplas respostas eram possíveis.

< 6 meses (%)
5.5

> 6 meses (%) Total (%)
3.6
25.5

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

mo número já ouviu falar em feeds de RSS, mas não os utiliza (veja

leitor de feeds.
N=3.562

< 6 meses (%)

> 6 meses (%)

Total (%)

50.7

35.3

23.7

22.6
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-
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comentários e apresentem a opinião pessoal do autor. A maioria também 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
os assuntos abordados.
Comparando grupos diferentes de blogueiros, algumas diferenças
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
exclusivo. Por outro lado, eles têm mais chances de esperar um estilo
informal de escrita, uma página separada ”sobre mim” e um design

< 6 meses (%)

> 6 meses (%)

Total (%)

77.2

75.7

Ser capaz de comentar
Opinião pessoal em posts
Estilo informal de escrita
Ler textos que não leio
em outras mídias
53.0
Blogroll
E-Mail de contato do
autor
Feeds de RSS
Página separada “sobre
mim”

33.5
30.7

Busca por palavras-chave

30.0

Trackbacks

30.5
26.5
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Muitos links para outros
conteúdos on-line

25

26.0

25.7
tópicos
Tabela 17: expectativas de “blogs típicos” por idade do blog
Foram dadas opções para resposta; múltiplas respostas eram possíveis.

<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
55.7
Blogroll
E-mail de contato do
autor
Feeds de RSS
Página separada “sobre
mim”

32.0

Busca por palavraschave

30.5

Trackbacks

26.5

Muitos links para outros
conteúdos on-line

27.2
20.7
20.3

tópicos
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.

para a manutenção de um blog são a expressão pessoal e, numa esser adequado para um amplo espectro de modos de uso, enquadrados
por diferentes conjuntos de regras procedimentais. Autores de blogs
utilizam diferentes plataformas de software e outros meios técnicos
(como feeds de RSS e blogrolls) para gerenciar a publicação e a reou mantidas por intermédio de seus blogs. Como essas tecnologias
são razoavelmente novas, não é de surpreender que as características

uma grande participação e são uma clara maioria entre autores adolescentes de blogs. Esses resultados apóiam descobertas feitas por
em língua inglesa, ou Trammell et al. (2006) para blogs poloneses.

são banalizadas em discursos sobre o novo formato on-line, pois são
tratadas como irrelevantes em contraste com as práticas mais aceitas
comentários políticos ou uma ferramenta de gestão de conhecimento.
Embora o objetivo deste paper não seja avaliar a formação discursiva
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de imagens públicas de blogging, os resultados aqui enfatizam que
práticas de blogging em rotinas particulares de gestão de identidade
utilizar blogs basicamente como diários pessois, como um espaço onde suas vidas privadas. Essa prática também é muito comum entre
blogueiros adultos, mas aqui encontramos um número razoável de autores utilizando blogs como sites de gestão de conhecimento ou tamUma parte importante da gestão de identidade é a decisão de
blogueiros anônimos ou pseudônimos dentro da blogosfera de língua
alemã (cerca de 30%) é ligeiramente maior que os números (nãoEntretanto, até mais
importante do que essas diferenças parece ser o fato de que uma clara
benefícios de dar um contexto adicional aos seus posts e comentários
parecem compensar os riscos potenciais que advêm da persistência

mim” separados resulta de um efeito da idade (em que blogueiros mais

aspectos públicos entre a geração mais jovem.
Em contraste com a gestão de identidade, rotinas de gestão de
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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 blogosfera em geral, essas descobertas realçam o fato de que as práticas de blogging mudam com o tempo. À medida que os blogueiros
incorporam blogs às suas rotinas comunicativas, eles expandem suas
comentários, e também expandem seus repertórios de leitura. Com
base nas expecativas do que constitui um “blog típico”, os comentários
parecem ser mais importantes do que blogrolls para a gestão de relacionamento. Embora nem todos os posts recebam comentários, a
parcela de posts comentados e o número de comentários propriamente
ditos 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, blogueiros experientes têm mais probabilidade de utilizar RSS para gepara blogrolls, comentários e rotinas de leituras, podemos observar um
processo 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-

disso, comentários e blogrolls
ciais, mas também para permitir maneiras de apresentar a identidade
on-line de alguém. Por exemplo, a pessoa a quem um blogueiro linka
Os resultados da pesquisa estão alinhados (embora não sejam comparáveis diretamente) às desbiam 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 identidade é sempre construída sintetizando-se aspectos pessoais e
sociais do self
em blogs, esse processo de construção do self é tornado visível.

Conclusão e pesquisas futuras
A pesquisa “Wie ich blogge?!” avaliou empiricamente a importância de diversos aspectos da gestão de informação, identidade e reapenas um ponto de partida para um estudo sistemático e longitudinal
de mudanças e estabilidade em práticas de blogging e networking online 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
intermédio de pesquisas, devem ser complementados por outros instrumentos. Por exemplo, análises quantitativas de rede poderiam permitir
mais insights sobre as redes e aglomerados de tópicos emergentes, ao
passo que uma análise qualitativa de conteúdo de posts e comentários
identidade e a formação discursiva das regras procedimentais. Essas e
outras abordagens também aumentariam nossa compreensão da for-

pécies de capital social.
Comparada a outros países, a difusão de blogs em países fa-
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institucionais dos diversos sistemas de mídia nacionais (ou combinapesquisa comparativa ajudaria a fechar o abismo desta pesquisa e
também levantaria insights quanto à relativa importância dos blogs dentro da paisagem maior do “software social”. Usuários de internet aplicam 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 gerenciar
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
Comunicação estudar as práticas dinâmicas que se formam ao redor

Referências
„Experiments on persian weblogs”. Paper presented at the workshop Weblogging
ecosystem: aggregation, analysis and dynamics. Edinburgh, 2006.

genre”. Information, Technology, & People

Culture of Weblogs

Into the Blogosphere. Rhetoric, Community, and

Blogging, Citizenship, and

the Future of Media

manage their on-line identities and personal information in the age of MySpace”.
Washington: pew internet & american life project research centre.

130

Mind, self and society
BlogTalks 2

Revisiting the spanish

presented at the workshop Weblogging ecosystem: aggregation, analysis and dynamics.
Edinburgh, 2006.

internationales Projekt

Sprachliche und textuelle Aspekte in Weblogs. Ein
Networx,

2005“ [Primeiros resultados da pesquisa]. Research centre New communication media

Use of and satisfaction with blogging
New communication media
Journal of Computer-

Mediated Communication,
Sifry’s Alerts

).

IEEE Press, 2007.

Rzeczpospolita blogów“
Journal of

Computer-Mediated Communication

neue Anwendungen, neue Nutzer?“
new applications, new users? Media-Perspektiven

Journal of Computer-Mediated Communication,

131

Acesso em

132

SEÇÃO II

BLOGS

133

134

Cláudio Penteado, Marcelo Santos e Rafael Araújo

O movimento “Cansei” na
blogosfera:
o debate nos blogs de política

As Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs),
sobretudo a internet, em seu processo de expansão, têm incorporado
uma série de mudanças nas relações sociais como a formação de comunidades (virtuais) e o estabelecimento de novas formas de relacionamento. No campo da política, a rede mundial de computadores se
entre os diversos atores sociais. As diversas possibilidades da internet
trazem uma nova dinâmica para as relações políticas, introduzindo novas 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 originais,
o que suscita uma série de discussões e debates sobre o que é um
blog. Evitando entrar nessa polêmica, o artigo compreende os blogs a
partir de sua concepção mais geral, entendendo-os como espaços de
comunicação, pessoal ou coletivo, via internet, em que são apresentadas (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 pessoalidade
entre o autor (blogueiro) e os seus leitores, por meio dos fóruns de
discussões e de outros meios de interação disponibilizados pelo blog.
Os blogs que tratam de política se destacam pela pessoalidade
das opiniões e pela idéia de “independência” do autor (Aldé et al.,
2006). Os blogueiros famosos são os que mais obtêm acessos e credibilidade, atraindo um número maior de visitantes. Contudo, tem-se observado a formação de uma blogosfera independente, inclusive com a
formação de comunidades de blogs, que permitem que os autores desconhecidos também aumentem sua visibilidade. Os blogs têm a possibilidade 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-

metodologia para a análise dos blogs; (2) o estudo das diferentes
abordagens 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 informações, além de permitirem a interação. É possível ponderar agora
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 mídia
tradicional. Na mídia tradicional, a informação, até ser veiculada, passa
gatekeepers), podendo
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
ferentemente 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
concreta 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 doacesso à internet em casa. Cabe ressaltar que o número de brasileiros
com acesso à internet cresce ainda mais se considerarmos o ambiente
de trabalho, universidades e escolas, além de lan houses.2 Atualmente,

Nas eleições passadas, no Brasil, a internet virou sinônimo de busca por informações. Calcula-se que 25% dos internautas vasculharam
blogs todos os dias em busca de informação ou entretenimento (Época
a Web chegava a 30% do número total (FSP
eleições presidenciais, a internet e principalmente os blogs foram utili2 Espaços privados onde são locados computadores com acesso a Internet para o público em geral
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nos sites que medem as visitas de blogs.3

O movimento Cansei
O movimento Cansei (Movimento Cívico pelo Direito dos Brasileiros) surgiu em um período recente e confuso da história brasileira.
na maior tragédia da aviação brasileira, um grupo de empresários e
personalidades públicas liderados pelo presidente da Phillips do Brasil,
e pelo empresário do entretenimento João Dória Júnior, propuseram
uma forma de organização da sociedade brasileira, tecendo críticas
aos políticos em geral.
O movimento se colocou como apartidário (embora alguns de seus
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 sociedade brasileira. As críticas, embora fossem aos políticos em geral,
o movimento fosse criticado por um suposto golpismo e também por
elitismo, uma vez que seus líderes eram membros da elite sócio-econômica brasileira.
A campanha do Cansei adquiriu espaço na mídia tradicional com a
veiculação de notícias em jornais e revistas e exposição na televisão e
Hebe Camargo, Regina Duarte e Ana Maria Braga para divulgar sua
mensagem. Outras personalidades também aderiram ao movimento,
3
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como alguns esportistas e várias entidades da sociedade civil, principalmente as ligadas a grupos empresariais. O Cansei também se
4
comunidades no Orkut e também com vídeos no YouTube.
Desde o seu surgimento, o Cansei causou polêmica. Muitas pessoas reprovaram o fato de o movimento ter surgido em plena crise
do fato de alguns de seus criadores e propagandistas serem notórios
críticos do governo Lula e pró-PSDB. Na própria OAB, houve um grupo
liderado 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
Paulo, exatamente um mês após o acidente. O movimento acabou
desautorizado pelo arcebispo de São Paulo, que não permitiu que
político e não-cívico. O ato foi, então, transferido para a Praça da Sé,
onde ocorreu sem grandes problemas. O ato acabou se transformando
seus criadores sempre negaram ter sido intencional.

Análise dos blogs estudados
Para a realização deste estudo foi utilizada a metodologia desenvolvida pelo grupo de pesquisa (Penteado, Santos e Araújo, 2006) e
aperfeiçoada a partir da contribuição de outros pesquisadores ao longo dos congressos em que foi apresentada. A metodologia aplicada é
das planilhas e análises sobre os resultados alcançados.
4
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blogueiro; na planilha 2, é feita a análise da estrutura do blog; o conteúdo 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
interface dos blogs é realizada por meio da planilha 5. Cabe aqui fazer
algumas ressalvas quanto à metodologia desenvolvida. Para o preenchimento 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-

da planilha de análise da interface (planilha 5), uma vez que ela está
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
um dos primeiros blogs de jornalismo político voltado para os temas da
política brasileira. O blog nasceu dentro de um formato mais impessoal,
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
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Ao longo de sua existência, o blog foi crescendo em número de
acessos, colaboradores e freqüência de posts, chegando a ser fonte
jornalística para outros meios, especialmente durante os escândalos
políticos, 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
do Noblat”, “Publicações do Noblat”. Na parte esquerda, existem links
principal”, “Artigos”, “Entrevistas”, “Vale a pena acessar”, “Arquivo do
blog”, “Podcast”, link para a coluna do Noblat publicada no jornal O
Globo
com o blog”, acesso a sites de outros colunistas (Anselmo.com, Miriam
Leitão e Rádio do Moreno).
Na parte central, estão dispostos os posts, por ordem de atualização. Cada dia, o autor começa com uma “frase do dia”. Os posts semalink; RSS; canal para enviar o post para outro internauta; acesso
para escrever um comentário e para ler os comentários. Já na parte
blioteca” (crônicas, discursos, documentos, editoriais, frases de 2006,
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
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Blog Nariz Gelado
a) Histórico
O blog Nariz Gelado6 teve início em março de 2003 e, como a
própria autora diz,7 ele é um espaço no qual ela faz uma “egotrip”, escrevendo seus pensamentos sobre política, cultura e sociedade. O blog
é independente e não está vinculado a nenhuma instituição da mídia
Apostos.8 Segundo a
autora, trata-se de uma atividade não remunerada que ganhou projeção a partir da citação por parte de alguns veículos da imprensa (Folha
de S. Paulo, Blog do Noblat9 e Observatório da Imprensa) e do aumento do público que busca informações políticas através de blogs,
principalmente 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
políticos, não se alinhando com nenhum deles, e se posicionou de forma favorável ao direito de compra de armas de fogo. O uso de pseudônimo está ligado a uma cultura própria dos primeiros blogueiros que
se utilizaram dessa ferramenta para ter maior autonomia em seus cocoisas que ainda não foram publicadas na imprensa.
Em relação ao Cansei, a blogueira, apesar de ser contra o governo
tando comentários desfavoráveis a ele. Cabe destacar a polêmica criada em torno das declarações de Jô Soares em seu programa sobre
o movimento, criticando e questionando a posição do apresentador.
6
7
8
9
Gelado.

Nariz

142

b) Descrição
O blog possui uma estética simples e oferece poucos serviços aos
seus usuários, principalmente se comparado ao Blog do Noblat. Montardo 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
a imagem de um teclado ao fundo, com o nome “Nariz Gelado”. Abaixo
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), arquivos e
medidor de visitas (sitemeter). Do centro para direita, são dispostos os
posts em ordem de atualização. Cada post tem um título, texto, autor
o fórum de comentários.
Somente ao comentar um post percebe-se que existem regras de
participação, aparecendo uma mensagem dizendo que o comentário
vras de baixo calão.

Blog do Mino
a) Histórico
O blog do jornalista Mino Carta
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
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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
Carta Capital, atuariam como moderadores.
Mino Carta é um jornalista italiano que migrou ao Brasil ainda
criança. É considerado um dos mais respeitados e importantes jornalistas do país. Ajudou a criar o Jornal da Tarde, as revistas Veja, Isto
É, Quatro Rodas, além de Carta Capital, na qual permanece como
diretor 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
propaganda do portal e, em seguida, o blog propriamente dito, que
apresenta 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,
Uma outra parte é intitulada “Política do blog”, em que constam as regras de participação para os comentaristas. Também há um espaço
com os arquivos do blog e um espaço para links de outros blogs. Existe
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 enviar o comentário, o número de comentários dos posts, um link para
enviar a mensagem e um link para o post. O blog oferece uma gama
de serviços simples em relação a outros blogueiros analisados. Não há
grande 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 contra a ditadura militar e aos escândalos políticos no período em que ocupava o cargo de ministro da Casa Civil. No entanto, não foram encontradas 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
canto esquerdo, existem links que permitem a navegação dentro do
site, itens denominados “Juventude, entrevistas, convidados” (em que
outras personalidades escrevem artigos), “Artigos do Zé”, “Trajetória”,
“Clipping”, “Defesa” e “Contato”. Um pouco mais ao centro, existe um
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
a uma foto do autor, existe um aviso sobre a moderação e as regras de
participação no debate do blog. Não existem imagens, charges, vídeos
ou música, como é possível encontrar em outros blogs.
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Análise comparativa dos blogs

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, empresa vinculada às organizações Globo, maior corporação da mídia tra-

posts e nas abordagens.
O blog Nariz Gelado está localizado dentro da comunidade de
blogs Apostos, sem possuir nenhuma vinculação com instituições de
mídias 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 parecida com o formato dos blogs jornalísticos. Percebe-se a tendência
de valorização da crítica aos políticos e o uso do humor irônico.
O Blog do Mino faz parte dos blogs da revista Carta Capital. Apesar 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 publicado. 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
pessoas 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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Ricardo Noblat é um jornalista conhecido dentro do cenário do
jornalismo político nacional, mas, por ser um dos pioneiros dos blogs
de política no Brasil, seu nome já está associado ao universo da internet. Jornalista com bons contatos dentro do universo político, usa
de suas fontes para trazer ao leitor informações atualizadas de bastidores, em muitos casos, tentando antecipar as notícias (como nas eleições 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
desconhecida, 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 manifesta-se críticamente em relação ao movimento, questionando suas
ações e estratégias, o que garantiu polêmicos debates no fórum de
comentários. Cabe também destacar que a blogueira responde, em
alguns casos, os comentários dentro do próprio fórum de discussão.
Mino Carta é um jornalista de origem italiana que vive no Brasil
e destaque junto ao público, atraindo grande número de leitores ao seu
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 renome nacional, 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 notícias e artigos publicados na imprensa. Dirceu também se destaca por
responder 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
seu site, não há postagens de outros autores. Zé Dirceu não publica
nada aos domingos e também não possui postagens externas. Há um
espaço, intitulado “Convidados”, no qual pessoas diferentes escrevem
artigos, mas não posts.
b) Interatividade
A interatividade do leitor com o blogueiro, nos quatro blogs anatários 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, somente aparecem quando o interessado envia um comentário.
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pleto, com mais informações pessoais e com uma foto sua. “Nariz Gepelos leitores e uma foto que mostra um rosto, aparecendo olhos, boca
e nariz. O Blog do Mino

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
cassação.
d) Links
O Blog do Noblat e o Nariz Gelado apresentam links internos (direcionamento 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, charges,
imagens, áudios, vídeos, arquivo com todos os posts (incluindo fotos
e vídeos), arquivos para download, além de enquetes e artigos com
análises da política brasileira. O blog ainda disponibiliza arquivos com
Também estão presentes no blog as seções “Desabafe”, “Estação jazz
e seção com
coberturas especiais.
de ser. A História é meu escudo e minha lança. À espera de um longo e rigoroso inverno, escrevo.
Eu sou Nariz Gelado”.

149

O blog Nariz Gelado é mais simples, disponibiliza animações,
imagens, links para vídeos (YouTube), calendário, e-mail para contato,
motor de busca interno, últimos posts, seção “Eu leio” (links para outros blogs), seção “Em espanhol também” (links para blogs de língua
espanhola), arquivos, serviço RSS e medidor de visitas (sitemeter).
O Blog do Zé Dirceu
tude” (destinado aos jovens), seção “Entrevistas”, seção “Convidados”
(espaço para artigos de amigos), “Artigos do Zé”, “Trajetória” e “Clipping” (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 pesquisadores, um post ou comentário é “informativo direto” quando o
texto publicado acrescenta uma informação de autoria própria, e é
“informativo indireto” quando esta informação provém de outra fonte;

lógica, apresenta uma “avaliação crítica”. O texto pode também ser
“irônico”, quando esse recurso estiver presente, e apresentar um “posicionamento político” se houver uma argumentação que faça refepositivo“ quando busca uma solução para a questão em debate, e
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
em Penteado, Santos e Araújo (2006).
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“avaliativo moral” quando o comentador expressa agressividade ou
julgamentos sobre o conteúdo do post. Soma-se a essas categorias
uma outra que diz respeito apenas à interatividade. Um comentário é
“dispersivo” quando ignora o tema em debate, referindo-se a outra coisa, dando um novo rumo para a discussão ou dispersando-a.
Posts
Nariz Gelado
Informativo Direto
25
Informativo Indireto
50
Opinativo
25
Análise Crítica
37,5
Irônico
25
Posicionamento Político
0
Propositivo
Avaliativo Moral
37,5

Noblat
6,3
50

Mino Carta Zé Dirceu
0
28,6

25
0
0

0
42,3

25
75
0
0
0
0

Tabela 1

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
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

avaliação 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 debate político na página principal no blog.
movimento 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

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,
preferindo a postagem somente de textos.
Comentários
Nariz Gelado
Informativo Direto
7
Informativo Indireto
7
Opinativo
Análise crítica
5,3
Irônico
Posicionamento Político
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Noblat
0

5
23,8

Mino Carta Zé Dirceu
3,3
2,5
2,5
7,5
30
32,5
8,3
33,3
3,3
22,5

Propositivo
Avaliativo Moral
Dispersivo

0
22,8
8,8

5
35
38,3

Tabela 3

O estudo dos comentários dos posts sobre o Movimento Cansei
ferente em relação aos comentários. Percebe-se, de maneira geral, a
ocorrência de poucos comentários de caráter informativo (direto e indireto). Por outro lado, pode-se observar o alto índice de comentários
opinativos em todos os blogs estudados, destaque para o Nariz Gelado
comentários publicados no Blog do Zé Dirceu
Blog
do Mino (33,3%), seguindo a característica dos textos do próprio blogueiro. O posicionamento político ocorreu com maior freqüência nos
comentários expressos no Nariz Gelado
comentários propositivos foi muito baixa em todos os blogs. Por outro
lado, existe um grande número de comentários com avaliação moral,
dispersivos tiveram maior ocorrência em Mino Carta (38,3%) e Noblat
Uma análise geral permite observar que os debates entre os comentaristas se caracterizam por textos opinativos ou avaliativos morais, com grande índice de ocorrências de ironias e posicionamentos
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
Posts
Comentários

Noblat
2.220

Nariz Gelado Zé Dirceu Mino Carta Total
8
4
42
78
3.627

Tabela 4

Cansei (números absolutos)

A tabela 4 apresenta o número de posts existentes nos blogs estudados sobre o movimento Cansei
O primeiro procurou manter uma posição neutra, trazendo informações
sobre o movimento e posições favoráveis e contrárias. Já Mino Carta
se colocou contrário ao movimento, associando-o a um movimento golpista, 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

Acessos
Para a análise da hipertextualidade e do número de acessos dos
blogs, existem alguns sites especializados. Para o presente trabalho,
optamos pela pesquisa nos sites Technorati e Alexa. O primeiro procura
medir a visitação e ranking dos blogueiros do mundo inteiro. Para isso,
acordo com esse método, o Blog do Mino ocupa a 30.508ª posição
mundial, o blog Nariz Gelado
Blog do
Noblat, a 4.856ª posição. Uma outra forma de calcular a importância
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ções, maior a importância do blog. Essa contagem é obtida através
Nesse quesito, o Blog do Noblat é o mais citado, com 692 citações de
enquanto o blog Nariz Gelado
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
e o Blog do Mino
Nariz Gelado
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
újo, 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 fora dos meios de comunicação tradicionais.
O Blog do Noblat procurou manter uma posição neutra, apresentando 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
Zé Dirceu, ao contrário do esperado inicialmente, deu pouca atenção
ao Cansei, somente postando quatro textos. Os posts se caracterizaram pelo seu aspecto informativo e pelo desenvolvimento de análises críticas. O blog Nariz Gelado se caracterizou por criticar o movimento, propor outras linhas de ação contra o “caos aéreo” (como, por
exemplo, um dia sem voar), pela disseminação de boatos e por avaliações 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 políticos polarizados. As discussões no Blog do Noblat foram marcadas, predominantemente, por comentários com avaliações morais e emissão
de opiniões pessoais. Talvez por ter adotado uma postura neutra em
Essa parcela da população é formada por pessoas com acesso à internet e com interesse em
política.
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relação 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
movimento, havendo pouco debate de posições diferentes. Os comentários com a emissão de opiniões e posicionamentos políticos são predominantes no blog Nariz Gelado. Nesse blog, observou-se um conparticipação 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 preocríticas, gerando um debate de conteúdo estéril para a promoção da
democracia. Apesar de serem novos espaços para a promoção da democracia, os blogs por si só não garantem a formação de um debate
no qual os participantes procuram apresentar argumentos e fatos que
comprovem suas posições; pelo contrário, os fóruns se transformam
em espaços de expressão de sentimentos pessoais, muitas vezes descontentes com a vida política brasileira.
eletrônicos de ação política informacional, uma vez que podem consciais, arrecadar fundos, conquistar novos simpatizantes e disseminar
informações. No caso do Cansei, o próprio movimento lançou um
blog para divulgar suas propostas e eventos. Os blogs estudados funcionaram como “caixa de ressonância”, que, na maioria dos casos,
Pouca qualidade no sentido da falta de apresentação de comentários com análises críticas ou a
apresentação de propostas.
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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 formação 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,
segmentos sociais e indivíduos podem expressar seus interesses. No
entanto, a representação política é limitada na blogosfera. Os dados
indicam que, na maioria dos casos, os blogueiros com maior número
de acessos são os que conseguiram construir sua reputação anteriormente ao início de seu blog (Noblat e Mino Carta). Os blogs de desconhecidos (Nariz Gelado) são acessados por uma parcela bem reduzida, com pouco alcance e participação nos fóruns de discussões.
Cansei gerou uma
efêmera repercussão na blogosfera, mas que atraiu um grande número de comentaristas aos posts dedicados ao tema. Entretanto, o

Lula e os descontentes com ele, que aproveitaram o movimento para
expressar seu descontentamento. Por outro lado, os defensores da
administração Lula procuraram ridicularizar o Cansei e acusá-lo de

gosfera repercutiu um debate marcado não pela promoção da cidadania e democracia, mas pela troca de acusações e ofensas morais, características que parecem moldar o atual debate político no país.
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Helaine Rosa e Octávio Islas

Contribuições dos blogs e
avanços tecnológicos na
melhoria da educação

A ecologia dos meios (media ecology), conhecida também como
“Escola de Toronto”, “Escola de Nova York” ou “Escola de San Luis”,1
fundamentalmente 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 Carpenter, Jack Goody, Robert K. Logan, James W. Carey, Jay David Bolter
e Lance Strate, entre outros.2
elaborada 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 pos1 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 conjunto 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 ambiente 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 processo da comunicação, a ecologia dos meios particularmente se distingue por conceder particular ênfase no estudo das tecnologias e nos
Comprender los medios de comunicación: las extensiones del ser humano – cuja primeira edição foi publicada em 19644 –, em última instância, 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
extensão ou auto-amputação do corpo físico, e, como tal extensão,
requer ainda novas relações ou equilíbrios entre os demais órgãos e
extensões do corpo” (McLuhan, 1996:64).
Marshall McLuhan e, principalmente, Neil Postman empreenderam
enérgicos questionamentos aos meios de comunicação alterando a
cultura e as tradições. Postman, que faleceu em 5 de outubro de 2003,
hoje é considerado um dos principais críticos dos meios de comunicação. 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
cumprem as funções de aparatos ideológicos do Estado – os quais
fundamentalmente operam através da persuasão com menores doses
de violência. Os aparatos ideológicos do Estado contribuem para garantir 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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nas sociedades capitalistas simplesmente reproduz a desigualdade
social, perpetuando o sistema de exploração classista. O aparato ideológico escolar (AIE) – o qual compreende o conjunto de distintas escolas – admite ser considerado como um dos aparatos ideológicos hegemônicos 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 efeitos da tecnologia, sustentou McLuhan (1996:39), “não se produzem ao
sensoriais, ou pautas de percepção, regularmente e sem encontrar reência e experiências. A fenomenologia da mudança tecnológica se encontra 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
No desenvolvimento de todo meio de comunicação, é possível
perceber uma progressiva transformação, com o propósito, nem sempre consciente ou deliberado, de fazer o meio mais parecido com o
homem. 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 “remediação” 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
esforço 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!
comunicação ainda competem – e de forma mais intensa – pela atenção 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.
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
aquele que se ajusta mais às diversas necessidades do homem. O
processo de remediação dos meios de comunicação sintetiza tal adequação 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,
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
(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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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
blog:

Um site da web que se compõe de entradas individuais
chamadas anotações ou histórias dispostas em ordem
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
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 perceptível. Talvez o fato mais relevante ocorreu em novembro de 2002,
quando se iniciaram as operações da Technorati, uma das principais
fontes 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 pequena 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 gra8 “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
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 brevíssima 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, tecnologia que permite gravar áudio no formato MP3 para ser distribuído
na internet por meio de conexão RSS. O impacto do podcasting logicamente 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
segundo, em média. E, quanto ao número de textos que diariamente
são publicados nos blogs, o Technorati estimou uma média diária de
1.5 milhões 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,
realizado pela Intel, mostra que, dos 170 milhões de blogueiros do
mundo, 5,9 milhões são brasileiros.
Segundo os resultados do estudo 2007 do Technorati, o número
e porcentagem 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
10 http://technorati.com.
11 http://www.comunique-se.com.br.
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ao desenvolvimento da web 2.0.
Orihuela, quando analisa os blogs e a blogosfera no meio e na

No novo cenário da comunicação, as funções da blotícias, 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 privilegiado e uma alta densidade de links de entrada e
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 remediação na internet contribuindo para o desenvolvimento da web 2.0.
Terceira
Onda, antecipou: “À medida que avança a terceira onda, os meios de
partilhá-la. Estão sendo derrotados em muitas frentes para o que eu

A nova educação
A incorporação das novas tecnologias de informação hoje é afortunadamente um dos principais objetivos das políticas e programas
educativos 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
torno do fato de que a implantação das novas tecnologias na educação ajuda a diminuir as falhas educativas, se entendermos que a desigualdade de oportunidades de que padecem as crianças, jovens e
adolescentes de setores desfavorecidos é um problema que não está
radicado somente na parte econômica, mas que tem suas raízes nas
áreas cultural, política e, o que aqui nos concerne, pedagógica.
A implementação das novas tecnologias na educação está criansendo providas de equipamentos de informática, mas sem uma capacitação de docentes ou com capacitação somente para professores
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 saída
postas didáticas.
Existem três posturas a respeito da incorporação das tecnologias
da informação e comunicação na prática docente. A primeira é de resistência, associada ao medo, ao desconhecido, ao receio de fazer
um mau papel frente aos alunos – os verdadeiros especialistas em
tecnologias. A segunda é a postura de conformismo, segundo a qual
os professores aceitam se atualizar sob a alegação de que não lhes
resta outra alternativa. E a terceira é a mais otimista, que mostra que
a educação necessita de uma revolução com o uso adequado das tecnologias de forma dialógica e contínua.
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 versam sobre o que ocorre nas nossas instituições ante a erupção dos
novos espaços gerados pelas ferramentas de informática, como são
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 tecnologia de ponta, mas devemos ser capazes de criar e inovar um pensamento e conhecimento através das tecnologias.
tadas por algumas instituições – como Learning Space ou
,
por exemplo – que foram uma resposta lógica dos ambientes educativos que migraram junto com o desenvolvimento da web 1.0.
campi
virtuais que servem para tarefas administrativas e docentes, assim
como para a comunicação interna com os alunos. Apesar de haverem
desenvolvido essas ferramentas, reproduzem o ensino universitário
tradicional, já que mudam muitos elementos (exames, provas) da docência tradicional combinada com atrativas utilidades. Dessa maneira, 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 vinculado 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 interatividade 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 microblogs, criados por um grupo de amigos com o objetivo de compartilhar
suas rotinas – um deles, Evan Williams, que foi o criador do Blogger. A
principal 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, podendo ser
enviadas e lidas pela web, por programas de mensagens instantâneas
(MSN Messenger) ou por telefone celular. Além de os jovens 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 compromissos e apontamentos, como marcação de provas e avaliações.
O antecedente mais objetivo no âmbito universitário é o Universia’s
14
blog, 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 comunicativas e assimilação das diversas fontes de informação que existem 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.
14 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 sucesso 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 oportunidade de criar uma comunidade de interesses, mais do que as próprias 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 tecnologias, faz-se uma busca de informação na rede, a mesma que se debate, 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 universidades é precisamente a não privacidade. Os conteúdos abertos dos
ilhado unicamente com os companheiros de classe. Estar abertos às
opiniões de visitantes enriquece a visão de equipe. A estratégia de
conteúdos abertos foi impulsionada pelo MIT, antecipando o êxito dos
blogs.
Assim, os estudantes se conscientizam da importância de aprender a desenvolver a capacidade de inovação do próprio sistema (o que
comumente chamamos de “open source” ou código aberto). Precisamente, 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
inovações e gerar conteúdos novos, estimulando sua participação e
criatividade. Por isso, deve-se fomentar o uso e desenvolvimento de
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software livre, uma vez que está servindo de suporte para experiências
inovadoras que seriam economicamente inviáveis com ferramentas
comerciais, facilitando ainda o acesso às TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação).
Apesar das benesses dos blogs, não se trata de substituir os
blogs pelas plataformas virtuais. O campo virtual admite um âmbito
restrito da comunicação entre alunos e docentes. Os blogs podem ser
utilizados também para esse tipo de uso (já que também se pode colocar senha de acesso), mas estaria em desvantagem, já que não foi
ramenta complementar e compatível com os campos virtuais.
A incorporação das novas tecnologias na educação é já uma realidade que nos facilita o aprendizado e a comunicação porque é um
objetivo irrenunciável. Por isso, se faz necessário que as tecnologias
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
rer fazer para querer aprender, querer atuar para querer produzir”.
Evidentemente, a questão da infra-estrutura, com internet de banda larga em todos os centros educativos, é requisito fundamental. Além
do mais, seria interessante difundir o uso de esquemas abertos de
propriedade intelectual que fomentem o trabalho colaborativo e a participação, 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
verdadeiro objetivo dos blogs pedagógicos.
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Perspectiva possível: a aprendizagem móvel
As primeiras gerações de “nativos digitais” estão chegando às
universidades. Elas tinham 5 ou 6 anos de idade em 1994, quando
Tim Berners-Lee introduzia a web, inovação que culminaria com o desenvolvimento da internet. Hoje, elas têm 18 ou 19 anos. No seu tempo 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 digitais”, a educação se encontra intimamente associada ao emprego de
avançadas tecnologias de informação e comunicação, e a internet representa 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 cenários de aprendizagem que demandam o imaginário da Educação 1.0.
A sociedade da informação e do conhecimento é também a sociedade 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 sociedade 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
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 poderão surgir disso, estão a integração de dados “escondidos” e sua
reutilização, 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
ma que “quando olhamos agora para a web semântica, o lado do código aberto é extremamente importante para a criação, para o setor
acadêmico, 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
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
, 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
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 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 informação em todos os lugares, passando a ter serviços on-line, que
podem ser acessados a partir de quaisquer microcomputadores ou
dispositivos 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 emprego de wikis e outras tecnologias associadas com o desenvolvimento
da web 2.0, destinadas a estimular a discussão nos processos de
aprendizagem, assegurando uma efetiva gestão.
O repertório de temas abordados, na realidade, é parte da agenda
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 processo de aprendizagem em efetiva gestão do conhecimento; estimular
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 edudizado móvel, integrado e elaborado com a participação de todos, pode
ser considerado uma das principais “idéias força” do futuro.

17 Algo como “nuvem computacional”.
18 No portal Campus Technology [http://www.campustechnology.com] é publicado, mensalmente,
uma revista eletrônica sobre temas de inovação e tecnologias educativas, além de distribuírem informações periódicas sobre estes temas através de grupos de notícias e correio eletrônico. Campus
Technology também organiza conferências e congressos com especialistas das principais universidades dos Estados Unidos.
19 Em setembro de 2007 o Tecnológico de Monterrey (México) apresentou seus primeiros programas 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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Rogério Christofoletti

Pedagogia dos blogs:

posts sobre o uso da ferramenta no ensino do
jornalismo

Houve um tempo em que o professor reinava na sala de aula. Suas palavras vinham preenchidas de verdade e conhecimento. Sua postura inspirava autoridade e não havia sombra de dúvida sobre o seu

seqüências que a tecnologia vem provocando nas sociedades contem-
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passadas “aprenderam” a beijar com astros e estrelas do cinema; as

1

2

textos sagrados

experimentando uma

nova comunhão.
versus

1
2
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porosas as fronteiras que as dividem. As paredes que cercavam o

do caos.

Post 1: cinco observações, seis conseqüências
3

provisória.

ocupa o professor nesse processo.4
3
das Ciências Humanas e Sociais.
4
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também maior relevo aos elementos que podem auxiliar professores
os blogs são usados nos cursos de jornalismo? O que têm aos professores da área?
dos blogs?

o acesso ao conhecimento foi largamente ampliado pela tecno-

fora da escola;
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deu terreno para outros centros irradiadores de conhecimento e

e humanística;

mais” cinema e games do que seu mestre... O discurso de que
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ferem no desenvolvimento humano.

mercado ou o mundo do trabalho;

5

colaborativa;

ais podem vir abaixo nos próximos tempos;
5
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Post 2: fechando o foco sobre o ensino de jornalismo

A pestempo. Decorrência natural é que o acumulado crítico sobre o ensino

Apesar dos
crítica sobre o ensino de jornalismo no país. Destacam-se as atua-

Folha de S.Paulo e Editora Abril
O Estado de S.Paulo menciona a expressão “Adestramos
focas”...
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8

de formatos e linguagens.

8

Revista Brasileira de Ensino de Jornalismo
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no uso dos blogs em contextos educacionais. Apesar de o foco das

com os alunos.

veremos adiante.

Post 3: habilidades e competências para o jornalismo

El Tiempo
Com
Online News
Association

-
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sociedade.

11

outras tantas habilidades foram mencionadas por jornalistas e gestores

Conhecer formas alternativas de contar histórias;

Saber relacionar tipos de conteúdos com dispositivos móveis;

importante do que ter as habilidades é estar disposto a aprendê-las e
desenvolvê-las”.12
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competências não descarta ou substitui os conteúdos tradicionais da

o digital
concentra (e revela) competências e suprime fronteiras
multimédia.

13

presas exijam competências que praticamente são impossíveis de
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as plataformas mais à mão para o desenvolvimento dessas habilidades
e competências.

Post 4: o que blogs podem ensinar

blogs14

conjunto de aplicabilidades que permitem o desenvolvimento de di-

-
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os blogs podem ser o início de um ensino voltado
medida em que permitem não somente o exercício

blogs permitem que emerjam competências e habilidades bem-vindas

191

link em seu blogroll. De-

experimentar outras narrativas hipertextuais.

192

em seus alunos as habilidades não apenas de juntar conteúdos em

ensino de jornalismo.

elas. O trabalho colaborativo se distancia tanto do pool quanto da
competitividade agressiva que enxerga no concorrente não um ri-
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A possibilidade de cada aluno dispor de seu próprio blog cria uma

tratégicas quanto essas;

levam seus editores a lidar com a crítica e o público. Devido ao
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feedback

rece potencialidades diversas e permite o desenvolvimento de habi-

O que importa mesmo é ver o que essa ferramenta permite

aspectos.
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limitadores podem tornar os blogs ferramentas tão úteis quanto hoje

Referências

Formação permanente e tecnologias educacionais

El Tiempo.com

conhecimento do estado da arte”. Prisma
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Blog: entenda a revolução que vai mudar seu mundo
Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação
O ensino de comunicação: análises, tendências e perspectivas
futuras
Ensino de Comunicação: qualidade na formação acadêmicoO ensino do jornalismo em redes de alta
velocidade – metodologias & softwares.
Prisma
Contribuições para uma pedagogia da comunicação. São
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Ideologia e poder no
ensino de comunicação.
Comunicação e modernidade: o ensino e a pesquisa nas
escolas de comunicação
Ensino de Comunicação: qualidade na formação
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Leonardo Foletto

Blogosfera x campo
jornalístico:
aproximação e conseqüências

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 acontecimentos, 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
estava acontecendo nos locais dos atentados e também porque, do
outro lado, havia pessoas no local que desejavam compartilhar suas
histórias e, como diz Hiler (2002), “publicar a verdade”. Dan Gillmor, em
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

de blogs sendo usado como fontes de informação de relevância jornalística, fazendo com que eles, de alguma maneira, passassem a
tornou muito mais clara a partir do início da guerra no Iraque [em
março 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
contavam o dia-a-dia da guerra sob o seu ângulo, personalizando a
informação passada na persona do autor que as divulga, contrapondose com a visão objetiva e impessoal que o jornalismo tem como prática
consolidada.
A partir de então, os weblogs com informações jornalísticas, produzidos 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 pernalísticas 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
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 “mercado informal” do jornalismo, em que a entrada é mais fácil para os “pequenos jogadores” – no caso, os jornalistas-blogueiros.
desse tipo de weblog expõe os pontos fracos do jornalismo, mudando
muitas das opiniões convencionais sobre quem é o jornalista e o
“uma força
que abrirá os buracos existentes nas ‘muralhas’ dos gatekeepers, dan”2
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 gradativamente. Grandes grupos de mídia passam a contar, em seus portais,
com blogs de seus colunistas mais experientes ou mesmo de editorias
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 limitações, um número considerável de jornais on-line passa a adotar os
weblogs como ferramentas de seus sítios, “acreditando no poder individual e no interesse do público que busca notícias na internet pelos
100 maiores jornais americanos3 utilizam-se de blogs em suas ver-

pelo menos alguns dos jornais considerados mais importantes do
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/blueplate/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 jornalística que são editados de forma independente, sem vinculação a
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
campo jornalístico, juntamente da crescente propagação dos blogs
na internet, passou a provocar sérios questionamentos no habitus4 do
campo 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 inforbasta 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 publicada em um blog pode adquirir status de notícia; quem estaria ocupando 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
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
posição no campo e, em conseqüência, suas estratégias” (Bourdieu, 1997:57).
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pela blogosfera acabam provocando efeitos de várias ordens no mesmo. Palacios (2006a) aponta como sendo oito esses efeitos de aproximação entre a blogosfera e o campo jornalístico. Eles serão explicados 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 informação para qualquer um que tenha o interesse em obtê-lo, não o deixando 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, fazendo 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

2) Questionamento do habitat do campo (“quem são os jornalistas?”);
Não-jornalistas podem adquirir livremente um lugar de emissão
teóricas 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
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lístico. Como decorrência, é possível que haja uma revisão, ou reordenamento, do habitus do mesmo.
3) Mudança nos critérios de noticiabilidade;
Com o acréscimo de novos pólos na emissão da informação
tecimento como notícia tornam-se diferentes. Haverá pessoas para
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 interessadas em fatos que não ganhariam status de notícia se não houvesse

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 situações
parecidas ou de maior gravidade ocorridas no mesmo dia, o jornal local
morador do local, que, no momento da batida violenta dos dois carros,
estava na janela de seu apartamento, tirou uma foto do ocorrido. Em
poucos minutos, acessou a internet em seu computador pessoal e
produziu uma nota sobre o acontecimento, com foto, e a postou em
seu blog.

vizinhos pedindo para fazerem o mesmo; estes ligaram para outros
conhecidos e, dentre eles, estava um parente de um dos envolvidos
portância ao ser a única fonte de informação sobre o acidente. Esse
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
com interesses diferentes dos agentes do campo, pode reforçar a ‘pro-

meiro efeito causado pela aproximação da blogosfera e do jornalismo;
dar conta, um lugar no habitat
segundo efeito.
4) Maior vigilância da mídia tradicional;
Como citado no segundo capítulo, o advento dos blogs de informação de relevância jornalística é decorrente de vários fatores e, dentre os principais, está o fato de que muitas pessoas não estavam contentes 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 passassem a manifestar essa insatisfação, transformando os seus blogs
em “observatórios da imprensa”. Atentos a cada passo da mídia tradicional, eles podem apontar os erros cometidos com mais liberdade
do que em outras mídias, transformando-se em poderosos antídotos
contra o jornalismo descuidado.
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 fácil 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 colocando o e-mail e nome da pessoa. Essa facilidade encontrada propicia
um aumento do debate entre o produtor da informação de relevância
jornalística e o seu leitor, possibilitando que haja maior quantidade e
rapidez na troca de informação entre as duas partes.
6) Potencialização do jornalismo público (jornalismo participativo, 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 qualquer
cidadão participar na produção e veiculação da informação, aumentando 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
jornalismo de hoje, que ainda tem como esquema predominante o “ummuitos”, 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
de informação – sendo informação de relevância jornalística – pode
reivindicar uma posição dentro do campo jornalístico, independente da
dãos, desempenhar um papel ativo nos processos de recompilação, cobertura, análise e difusão de
php. Acesso em 09/03/2007.
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aceitação ou não dos agentes deste campo (jornalistas), o que pode
habitus do campo jornalístico.
Essa constatação leva a crer que o jornalismo pode passar por
uma transformação de suas normas e leis, incorporando novas caracpo 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 informação 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 informativo 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 jornalístico; 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 fenôme-
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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
direções para o alargamento do mesmo.
A seguir, serão apresentadas as três diretrizes:
1) Jornalismo difuso;
como instrumento de reportagem – ou de um testemunho, de uma
crônica – de determinado local onde fatos de extrema relevância jornalística 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 determinado local para noticiar aquilo que vêem de forma mais direta,
pessoal, o que acarreta não respeitar todas as normas do campo jornalístico. A apuração, que acaba sendo de menor qualidade, é compensada 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 interesse, condições e liberdade para fazer, como, por exemplo, ouvir
todo o tipo de pessoas (mesmo que elas não sejam categorizadas
experiência vivida.
Exemplo prático do jornalismo difuso são os warblogs, blogs que
tem como foco central a questão da guerra criados por pessoas que
citado anteriormente, foram responsáveis pelo aumento da visibilidade
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 jornalismo a multivocalidade presente nele e o testemunho direto com
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que seus autores se propõem a fazer. Como fraqueza, sinaliza a “incapacidade de fornecer um contexto interpretativo de maneira que
em conhecimento” (Palacios 2006a), daí surgindo, também, o nome

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 tradicional. O advento dos blogs como novos pólos de emissão da informação jornalística dentro do campo possibilita maior diversidade de
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 causado 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
propicia também maior diversidade de informações noticiosas produzidas. 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
colaborativo”);
A capacidade conversacional dos blogs por meio da blogosfera
traz a possibilidade de se produzir uma informação de relevância jornalística 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 possibilitam uma interligação de diversas pessoas, ao mesmo tempo, apurando e complementando a informação praticamente até o seu esgotamento completo.
assuntos que ela pode trazer, na medida em que mais pessoas trabalhando 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 mostradas são decorrências diretas dos efeitos causados pela aproximação
entre a blogosfera e o campo jornalístico. Apesar de estarem apresentadas de forma separada, pode-se notar que elas apontam para o
mesmo sentido: o de buscar uma maior interação entre os diferentes
agentes de uma sociedade, de tornar o jornalismo mais articulado – o
que acarreta uma apresentação dos fatos de maneira mais complexa
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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
ocultar toda a realidade que se pretende solucionar” (Morin, 2005:12).
Em contraponto a esse tipo de jornalismo, compartimentalizado, organizado 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
ele sabe que as notícias necessitam ser explicadas,
analisadas e interpretadas desde seu princípio (ou desde
em primeiro lugar, a busca da máxima transparência
na produção de pautas jornalísticas e nos critérios empregados para a adoção ou não das mesmas; (...) implica
oferecer uma explicação e um seguimento dos fatos
noticiáveis que leve em conta o processo de seu desenvolvimento 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.
Transformar o consumidor em participante, usar diferentes estratégias
contextualização 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 produtores 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 sociedade 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 outras
visões dos acontecimentos, articulando os fatos como um todo e explicando 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 jor6 “El periodismo sistema explica procesos en los que los hechos aparentemente nuevos o inesperados son las sucesivas puntas de muchos icebergs sociales cuyas partes ocultas nunca fueron lo
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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nalismo. Se ele é fruto de uma reivindicação da sociedade por um
jornalismo mais complexo, articulado e não tão reducionista e simplista,
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
pessoas distintas, é que possivelmente provocará o surgimento de algumas 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 paradigmas que não tem mais volta”.
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Blogs como nova categoria
de webjornalismo

diferentes iniciativas que buscaram explorar o que diversos autores
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1
Deu no post - blogs como nova categoria de webjornalismo: um estudo de
caso sobre o Blog do Noblat”. Universidade
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o que procurar. O contexto da competência
Se não se tem a competência para assimilar o aprendizado,
os sistemas de informação e de conhecimentos erguerão
outros tantos muros intransponíveis.
ou de um pesquisador que sempre facilitam acessar o
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Maria Clara Aquino

Os blogs na web 2.0:
representação e recuperação coletivas
de informação

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 ferramentas que propiciam o que Lemos (2002) chamou de “liberação do pólo
emissor”, permitindo que qualquer internauta publique informação na
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 liberdade de emissão, a web 2.0 é responsável pela alteração dos
padrões de representação e recuperação de conteúdo. A folksonomia
(folksonomy), expressão originária da junção dos termos “folk” e “taxonomia” 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 livremente por cada usuário.
O objetivo deste artigo é traçar um panorama atual dos métodos
de representação e recuperação de conteúdo nos blogs, desde suas
primeiras manifestações até o contexto atual para apresentar alternativas 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
representação 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
Gutenberg facilitou, além da estocagem, uma maior disseminação de
informações. Com o passar dos anos e com o surgimento do computador, foi possível a compressão do texto impresso em arquivos digitais
e, com a internet, a liberdade de emissão e o intercâmbio de conteúdo,
que passa a ser produzido e publicado on-line por qualquer indivíduo
com acesso à rede. O que se vê atualmente é o crescimento desenfreado de uma avalanche de informações, e as páginas web são o mais
forte exemplo do fato.
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
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Guerra Mundial resgatou uma forma de escrita já praticada em séculos anteriores,1 o hipertexto, que, através do Memex,2 permitiria3 o
armazenamento de informações e o acesso a elas de maneira semelhante ao pensamento humano, ou seja, de forma associativa, e não
em ordenações hierárquicas. O hipertexto foi nomeado em 1965 por
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 informação eram regidas por sistemas baseados em modelos hierárquisubclasses 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 baseados

quisa pela informação utiliza uma palavra-chave que não está relacionada ao documento que procura no sistema, os resultados são incompletos, 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
abrange determinado termo, cuja relação com a informação que procura é subentendida pelo o usuário, os resultados não atendem às necessidades do usuário, que é obrigado a utilizar novos termos de busca para encontrar o documento.
não se diferenciavam muito do que havia antes do surgimento das pá1 As primeiras manifestações hipertextuais ocorreram em textos impressos nos séc. ��, com o surgimento 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.
3 O Memex nunca chegou a ser construído.

239

de mecanismo de recuperação na web: os diretórios e os motores de
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
Ao contrário dos diretórios, os motores de busca não organizam seus
índices de forma hierárquica, mas buscam colecionar o maior número
continuamente a web, visitando sites e indexando suas páginas. A recuperação 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

a) centralização da organização da informação: seja em mecanismos de indexação manual ou automática, a ausência de termos de
busca abrangidos pelo sistema pode acarretar resultados insatisfatórios. 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 sistema, o usuário é obrigado a procurar em outros, e assim procede até
encontrar o que procura.
b) falta de atualização do sistema: a internet é dinâmica, a cada
segundo novas informações vão sendo disponibilizadas, retiradas ou

processo de atualização, o usuário pode obter resultados contendo endereços que não mais existem, ou que existem, mas com informações
diferentes.
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c) critérios de busca estabelecidos pelos sistemas: muitas vezes,
vido à pluralidade de formas de como a informação é organizada, diversas também são as formas de encontrá-la e, assim, o usuário é
obrigado a consultar as páginas de ajuda dos diferentes sistemas que
mina controles básicos e não explora todas as potencialidades dos
buscadores.
mas padronizadas para o armazenamento de informações na web,
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
pesquisas e nem sempre oferecem resultados relevantes ao usuário
(Céndon, 2001). A listagem de páginas fornecidas ao usuário que realiza
a pesquisa pode, muitas vezes, apresentar, nas primeiras posições,
páginas que não possuem relevância nenhuma para a sua pesquisa.
Dessa forma, o usuário termina sem a informação que buscava ou então 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 representação e recuperação de informação na web? Como ferramentas
que possibilitam a qualquer internauta a publicação de conteúdo online, os blogs também se constituem como um meio de representação
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 recuperação coletivas de informação
Tanto no Memex como no Projeto Xanadu, eram visíveis as características 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
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 caracteriza por potencializar as formas de publicação, compartilhamento e organização de informações, além de ampliar os espaços para a interação entre os participantes do processo” (Primo, 2006:1), e assim se
torna o background de atuação dos usuários que, via hipertexto, vêm
gerenciando 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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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 vontade 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 chamadas “blogrolls”, listas de links para outros blogs, organizadas de acordo 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”,
círculos de relações entre blogueiros que se visitam e se linkam mutuamente.
A utilização do hipertexto como forma de escrita nos blogs resulta
na proliferação de links tanto para dentro da própria página, linkando
a antigos posts e arquivos, como para outros blogs e endereços externos 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
do dono do blog liberar ou não o espaço para publicidade. O Google possui o AdSense, um sistema
Google de acordo com o
conteúdo postado no blog.

243

uma forma de recuperar informação que não somente por meio de
sistemas 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 respeito
do tema.
Um dos problemas apontados anteriormente no que concerne à
busca por informação na web é a centralização da organização das
informações pelos buscadores, que pode acarretar resultados insatisfatórios no momento em que determinados termos de busca não são
incluídos no sistema. Os blogs se tornam uma nova opção de pesquisa
em função do conteúdo que disponibilizam. Recuero (2003) faz uma

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 opinativo, buscando o debate e o comentário. Podem focar um tema
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c) Weblogs literários
d) Weblogs clippings – apresentam um apanhado de links ou
em outros lugares.
e) Weblogs mistos – misturam posts pessoais e informativos,
com notícias, dicas e comentários de acordo com o gosto e opinião
pessoal 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
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 sujeito a encontrar links entre posts que, em determinando momento,
estejam comentando algum fato importante no cenário político.
Outra ferramenta que auxilia na recuperação das informações em
um blog são os permalinks,
linkar um post que leu em determinado blog, não precisa colocar o endereço 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
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.
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Os trackbacks e os permalinks são importantes no que diz respeito 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
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,
devido 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 consumir 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 interesses segmentados, ganham espaço na rede ao se conectarem com
outros sistemas. Dessa forma, ao lado de um modelo centralizador de
distribuição de informações, tem-se, através dos blogs, um sistema baseado na conexão de microrredes de blogueiros. É por isso que Tim
contrário 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-

11 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.
ganização das informações por meio dos links. A quantidade de informações 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,
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

fato de que os computadores não entendem o senso comum, que incom o contexto (Dreyfus, 2001).
Dessa forma, num primeiro momento, o posicionamento de Dreyfus
(2001) tem sentido frente ao que poderia parecer uma certa desorganização 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
13 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
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 experiência dos usuários; e d) crença nos usuários como co-desenvolvedores. Como se pode observar, são todos princípios que se perfazem com a participação ativa dos usuários no gerenciamento das
informações.
marcadores,14 que, assim, se constituem como tags, criadas pelos próprios blogueiros e utilizadas tanto por estes como pelos leitores para
blogs, como no Technorati, existem listas de tags criadas através da
contribuição dos blogueiros que inserem um código em seus posts e,
dessa maneira, automaticamente, o Technorati adiciona tags em sua
página relacionadas com os posts.
Poderíamos dizer que a folksonomia é uma espécie de “vo-

um grupo de usuários etiquetou conteúdo; elas não são conjuntos de
15

É um mecanismo de representação e recuperação de informação
15 Tradução da autora: “folksonomies are simply the set of terms that a group of users tagged content
Disponívem em:
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limitar a busca por não trazer determinadas palavras-chave –, mas sim
um modo em que os próprios indivíduos que buscam informação na
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 representar e recuperar informação na web e também os padrões hipertextuais 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
são as tags, construídas pelos próprios usuários que por elas podem
recuperando informação de forma não-linear e coletiva.
Dessa forma, os blogs, antes mesmo de se ouvir falar em web
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

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.
recuperação da informação, já que a web é dinâmica e muda consreços 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
também os blogueiros que se preocupam em manter suas páginas
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 gaAs 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 internauta que faz uma busca ter constantemente à disposição o que
vem sendo atualizado na blogosfera nos últimos minutos.
formas padronizadas para o armazenamento de informações na web
– apontados por Maedche (apud
culdades novamente passíveis de serem contornadas pelos blogs
por meio dos marcadores. Assim, é o próprio usuário da web que representa e recupera as informações no blog através do hipertexto. É
certo que os marcadores também podem servir como formas de “esconder 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
comum não conseguirá encontrar o post que procura. �sso seria uma
16 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 tanto em listas pessoais de blogs favoritos ou blogrolls como em sistemas 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, conseqüentemente, interessam a outros internautas. Essa representação 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.
e recuperação coletivas do conteúdo. Problemas como o tagspace (�u
et al., 2006), no qual os usuários adicionam a mesma tag para dados diferentes; a polissemia, quando uma única palavra tem múltiplos
Marlow, 2006)
marcadores, a utilização de tags “mascaradas”, visando ocultar infor-

res, ele pode sentir-se desorientado em uma busca por meio de dados
organizados com base na folksonomia, já que as pessoas pensam diferente e criam tags diferentes.
Ainda não foram encontradas soluções para tais problemas,
porém, Marlow et al. (2006) acreditam que o que poderia auxiliar na
resolução 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
disponibilizada 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,
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 elaboração das tags, o que pode ocorrer em sistemas como o Flickr,18
que é uma espécie de fotolog em que os usuários podem trocar comentários e mensagens e assim discutir sobre as tags que podem
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.
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 utilizadas no del.icio.us19 (Guy e Tonkin, 2006), bem como o uso de “te-

de um blog, a representação do conteúdo é feita unicamente pelo blogueiro, e assim os problemas diminuem, já que não é qualquer internauta 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
19 O usuário cria uma bundle
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 bookmark dentro daquela bundle.
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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
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
blogs são espaços de escrita coletiva, já que, por mais que os leitores

novos posts. Os leitores são aqueles que procuram informação dentro
de um blog e assim, estão tão interessados no aperfeiçoamento dos
marcadores quanto o blogueiro que tenta ganhar visibilidade na web
criando marcações que tragam novos leitores para seu blog.
blogueiros e leitores, as soluções também podem ser elaboradas de
forma coletiva dentro dos próprios ambientes de representação e recuperação de informação. Pelo formato que possui, permitindo uma interação 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.
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utilizá-la para gerenciamento de conteúdo e permitir a participação
ativa de leitores e blogueiros na criação dos marcadores.

Os objetivos deste artigo buscaram traçar um panorama de
como a informação vem sendo representada e recuperada nos blogs
desde 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 transpáginas 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
criação dessas marcações e linká-las em outros espaços na web.
O hipertexto concretiza suas características de não-linearidade e
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por qualquer usuário que assim adquire liberdade para mapear os
dados e utilizar formas alternativas de encontrar informação. A dependência de critérios de busca, de vocabulários controlados e de padrões
de organização lineares para encontrar algum dado na web pode ser
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
criação de páginas aos programadores. Porém, logo foram criados
instrumentos que recolocaram nas mãos dos usuários o poder de participação. Os blogs e a folksonomia são um bom exemplo de como
representação e recuperação de conteúdo são práticas cada vez mais
delegadas aos usuários e aqui serviram para demonstrar como novas
vias de acesso podem ser construídas de forma coletiva dentro da web.
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Fernando Firmino da Silva

Moblogs e microblogs:
jornalismo e mobilidade

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
países como Japão, Coréia do Sul, Finlândia, Estados Unidos, Brasil e
os da Europa já se incorporaram ao cotidiano desses lugares. São práticas que se inserem no âmbito da mobilidade a partir do uso do artifício
da comunicação móvel através de mensagens MMS e SMS,1 gerando
2
algumas práticas como smart mobs,
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 smartisso, utiliza-se, principalmente, do envio de mensagens MMS, que permite o anexo de fotos, vídeos e áudio, além do próprio texto. O uso
de dispositivos portáteis potencializa a mobilidade e a instantaneidade
1 MMS (mensagens multimídia) e SMS (mensagens curtas).
2
3
diretamente ligado a uma localidade”.
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das postagens gerando um vínculo em “tempo real” com as redes
telemáticas.

jornalístico, que exige, mais que qualquer outra prática, o caráter do
imediatismo e da atualização contínua em situações de cobertura de
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,
alguns íntimos) com narração de fatos cotidianos e pessoais de jovens

opiniões, constituindo-se em verdadeiras redes sociais e jornalísticas
de comunicação no ciberespaço.
Este artigo pretende explorar essas novas condições que os blogs
apresentam para o jornalismo do ponto de vista de mobilidade e de
plataforma tomando-se como objetos o moblog e o microblog. As co4
e de terceira geração), as tecnologias móveis digitais de diversas naturezas,

dade+jornalismo5 nunca antes experimentada nas características e
4
5
se ater ao termo “tecnologia móvel digital”. O uso do termo “digital” ajuda a entender de que tipo de
aparato de dispositivos portáteis. O processo de digitalização das tecnologias móveis do tipo câmedigitais 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 anatiplicidade de funções e diminuindo, conseqüentemente, a quantidade de equipamentos a carre-
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nas dimensões 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
al (2006:127) colocam de que “os dispositivos móveis são pessoais,
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

do celular, cada vez mais se precisa de menos para se fazer mais
operações, como atesta Lemos (2007b) no artigo “Comunicação
e práticas sociais no espaço urbano” quando apresenta a noção de

mamos de telefone celular é um Dispositivo (um artefato,
uma tecnologia de comunicação); Híbrido, já que congrega

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
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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Conexão; e Multirredes, já que pode empregar diversas
de curto alcance entre outros dispositivos; celular, para
as diversas possibilidades de troca de informações; in7

8

também torna o acesso ao ciberes-

da própria web como uma plataforma9
logias móveis e conexões wireless tem-se o que denomino de “ambiente móvel de produção” (Silva, 2007a, 2007b), que se vincula
diretamente ao moblog jornalístico ampliando as condições de mo-

para a produção de forma remota, diretamente do local do evento.
O acesso ao ciberespaço favorece as etapas do processo jornalístico – pauta, reportagem e edição - mantendo a interface com o espaço
urbano na navegação pelas redes telemáticas de alta velocidade. Todavia, os moblogs e os microblogs, como blogs atualizados por meio

7
8
Google Maps
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
Google Docs. A TV digital, que começou a operar
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o desencadeamento 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
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
Nokia, um
microfone direcional da Sony
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)

261

apresentou no livro Journalism and New Media como estação de tra-

12

Na

jornalista móvel (reportagem política, reportagem internacional e coSete anos depois,
percebe-se que, não somente é uma realidade jornalística (a Reuters
13

repórteres cidadãos, ou seja, usuários que também se tornam produtores de notícias enviando fotos, vídeos e textos para publicação
com o importante papel de relatar situações que fogem da cobertura
da mídia.
mainstream media, evidenciam-se algumas
sobre o repórter com um deadline permanente, o domínio de diversas
ferramentas ou funções que devem ser levados em consideração na
análise dessa nova natureza do jornalismo em que as rotinas produtivas
gante universo discorrendo sobre as implicações e potencialização do
moblog e do microblog a partir do uso de dispositivos móveis e sem

traziam embutidos câmeras de vídeo e de fotos e eram pouco navegáveis na internet se limitando ao
-
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situação de mobilidade.

Moblog. Seria um blog 2.0?
O moblog pode ser compreendido como um avanço em relação
ferramentas avançadas da web 2.0. O componente mobilidade apretambém na rede social de amigos que passa a interagir e conectar
permanente das relações através do uso dos artefatos digitais, principalmente 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, estabelecem
uma nova conexão e o surgimento de novas práticas considerando que
A introdução de câmeras dentro de celulares tem gerado

através de celulares não somente podem fornecer uma
mas, igualmente, reforçam esta rede de amizade no
14

Quando essa relação se estreita com o jornalismo e amplia-se

-
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a formulação de algumas questões a serem observadas como a compressão do espaço-tempo, desaparecimento do deadline e uma outra
dimensão do uso do ciberespaço na navegação em dispositivos móveis 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
cação da noção de espaço-tempo.
Nesse contexto, o moblog, que surgiu em janeiro de 2001

a partir de qualquer lugar, utilizando-se de uma gama de dispositivos
produção e upload de textos, áudio, vídeo, fotos. Notebooks, palmtops,

qüidade caracterizada pela portabilidade e pelos recursos disponíveis

para produção15
para o exercício da prática jornalística em mobilidade, têm surgido projetos em diversos lugares como: na África, com o Voices of África,16
duzem e enviam textos, imagens e vídeos para o Africa News através
celulares Nokia E61
os repórteres do jornal News-Press17 produzindo suas matérias na rua
-

da mobilidade ampliam a experiência para novos ambientes no deslocamento pelo espaço urbano.
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Brasil, o Jornal de Debates18 fez, em maio de 2007, uma cobertura

e repórteres 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
blog do Globo Esporte20 tem realizado coberturas em tempo real em
ocasiões como os jogos da seleção brasileira e corridas de Fórmula
“tempo real” .

Figura 2: O blog do Globo Esporte realiza cobertura em tempo real
diretamente do local do evento (reprodução).
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As operadoras de telefonia celular como Tim, Claro e Vivo
também têm iniciativas relacionadas a moblogs e ambientes de comVivo Moblog,21
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
Claro apresenta o Claro VideoMaker,23 com a mesma idéia de envio
de vídeos. Essas experiências são todas oriundas dos moblogs e dos
fotologs.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
características de circulação –, mais próprias e personalizadas das
Del.icio.us, espaço para comentários,
constantemente adicionados para gerar uma interação mais intensiva
na blogosfera.
A interface entre espaço urbano, tecnologias móveis e ciberespaço,
esfera da experiência ampliada de envio e acesso a mensagens e notícias 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 caracterizações desse gênero e a formulação de novas questões, principalmente se for levado em consideração o uso no mainstream media.
contemporâneas se alteram com uma produção em mobilidade propor-
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dispositivo incorporando câmara de foto e vídeo, gravador de áudio,
editor de textos, navegador de internet, acesso a e-mail, conexões sem

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
para a execução de diversas tarefas antes centradas em um escritório

25

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:

móvel, mas toda a relação de conversação gerada pelos
posts
com o internauta presenciando o fato e não somente

blogs que se observa atualmente, está, contextualmente, o acelerado
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desenvolvimento da microeletrônica com a minituarização dos componentes a partir da década de 1970 (Castells, 1999), o que vai desencadear na portabilidade das tecnologias móveis digitais de coAndèvol, Qiu e Sey, 2006).
Lemos (2004) situa esse desenvolvimento em três fases: a prinas décadas de 1980-1990 com o “computador coletivo (CC); e, no séc.
tecnologias como laptop, palms e, principalmente, celulares e smartde computação ubíqua. O termo “computação ubíqua” ou “ubicomp”
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
iPhone com sua tela táctil,
mara, telefone, web.

Sousa (2006)26
funções, a busca da instantaneidade e a convergência para um paterísticas de cross mídia27] são fortes implicações da compressão do
tempo nas rotinas produtivas do jornalismo industrial”, com os repórteres assumindo outras funções.

-

268

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
dade de internautas. Enquanto os atentados do 11 de Setembro e a

plodir a audiência dos microblogs como Jaiku28
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 atenção do internauta para as reportagens de maior fôlego e contextualizadas que serão exploradas nas edições on-line ou impressas. Essas pequenas “pílulas” de notícias curtas vão construindo um nó de informações
que pode desencadear na expectativa para a leitura das matérias
talvez, se deva a adoção rápida dos microblogs por jornais on-line consagrados, como The New York Times e BBC, que perceberam que
surgia um novo fenômeno na internet com características apropriadas
na Califórnia, o mainstream media utilizou seus jornalistas e repórteres
cidadãos para enviar notícias curtas direto das regiões atingidas (cerEl País
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criou o
que parte da mesma idéia. O

é atualizado a partir de um

Sony-Ericsson T610
e K320i). As imagens são postadas sem tratamento, sem edição e os
internautas podem fazer comentários.

Figura 3: blog

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
Sey, 2006) permitidos pelo aparato de tecnologias móveis digitais em
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dessa perspectiva de conexão sempre on-line com o ciberespaço, a
produção jornalística contemporânea (incluindo-se principalmente o
senvolvimento da narração em condições de mobilidade e em tempo
real. Esse “ambiente móvel de produção” reestrutura o campo do jormais do que nunca, a instauração da instantaneidade da notícia devido
da vai considerar que com

celulares (telemóveis) e também palmtops e outros modelos de aparatos portáteis para informações, blogs passam 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

eleições americanas, percebeu-se que são mais uma ferramenta
poderosa para o jornalismo na cobertura de situações como acidentes,
guerras e crises.

A idéia defendida aqui é de que se tem nos microblogs e nos

-
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Entende-se que essas modalidades de blog geram uma nova relação
navegação pelas notícias por meio de telefones móveis em movimento,
em deslocamento pelo espaço urbano. Logo, essa audiência é mais
sensível aos aspectos da atualização contínua e instantânea. A quescentral nessa perspectiva e deve ser levada em consideração no processo de produção.
Diante da observação dessas características, tornou-se comum
no jornalismo digital o selo “em tempo real”, inserido em blogs e sites

os moblogs e microblogs, em combinação com as tecnologias móveis
digitais, representem movimentos indicativos de novos formatos para

deadline e
na relação tempo-espaço. As organizações jornalísticas também não

em campo que alimentam os moblogs e a produção geral.
cibercultura, ensejam novos movimentos na interação entre espaço ur-

das potencialidades inerentes ao processo da mobilidade e da adoção
vínculo mais forte com as redes digitais. A blogosfera se revela como
uma das catalisadoras dessas condições através dos moblogs e dos
microblogs. Esses blogs móveis operacionalizam atividades relaciona-
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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
vância na disputa pela audiência alimentada pelo próprio anseio do
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Henrique Antoun

Posfácio

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 espaço democrático. Para os colunistas e formadores de opinião da mídia proprietária de massas, esse além que se acrescenta ao dito é
sempre da ordem de ressaltar a irrelevância da internet como modo
de comunicação ou do blog como mídia: ali só se escreve para si próprio ou para o falatório de um murcho grupinho de comunicadores
fracassados. Por outro lado, os blogueiros invocam sem cessar os
efeitos libertadores de uma blogosfera que estaria gerando um emponderamento do público e revolucionando a comunicação massiva.
Pensar para além dessa dicotomia me parece uma tarefa a altura do
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 partir
do início do novo século gira em torno dos blogs e do segundo estágio da web: uma rede totalmente democratizada e acessível para
os homens comuns publicarem seus conhecimentos e exprimirem sua
opinião. 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
remetiam aos sítios e seus conteúdos. Não fosse a emergência das
interfaces de redes sociais e uma vaga sensação de engodo que nos
acomete, 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
emergir nos anos 1980, constituindo a rede usenet e a base das comunidades 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 interação de seus membros. Em termos do conhecimento, uma grande
economia se faz quando os problemas da ação coletiva podem ser
resolvidos de modo simples e econômico por alguma tecnologia de comunicação. As redes sociais promovem comunidades de atividade ou
interesse, em vez dos grupos de opinião da imprensa ou das massas
de consumo 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
assunto. Tim-Berners Lee criou o universo das teias de comunicação
para automatizar 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
ordenaria textos, imagens, sons e vídeos disponibilizando um docuternet um espaço hipermediatizado, gerando um local concentrador de
informações sobre alguém, algo ou algum assunto. Esse espaço foi
apropriado pelos participantes das comunidades virtuais, criando os
sítios das comunidades ou seus anexos, que disponibilizavam seus
diversos materiais.
Há quem considere o sítio Slashdot o antepassado dos blogs.
Nesse sítio, era proposta alguma discussão sobre tema ligado à tecnologia computacional, conectando alguns documentos com alguma notícia atual para propor o debate. Ele era formado por programadores
envolvidos com o movimento ligado ao sistema operacional Linux e à
ra o sítio tenha começado como uma ação entre uns poucos amigos
participantes do movimento open source, foi tendo sua leitura e participação ampliada e obrigou seus criadores a inventarem modos de posJá havia, então, o material aberto para a discussão, o espaço para que
o valor e o peso das opiniões na comunidade, o grupo dos produtores
e opinadores com valor acumulado para se tornarem moderadores
temporários 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 movimentos 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 (
), nos palhaços que falam
de tudo para aparecer, nos ególatras que acham que sabem mais do
que ninguém sobre algo, nos trogloditas (
) que gostam de ofender
e humilhar os participantes das discussões (característicos dos grupos
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 (
) do universo www – e, ao mesmo tempo, apontasse a necessidade de ultrapassar esse limite com a transformação de suas práticas. Pois, desde o início, a internet permitira aos
movimentos e às atividades sociais uma crescente emancipação em
face das instituições e das comunidades tradicionais, permitindo que
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
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.
total da distribuição da comunicação, que mantinha os governos disciplinares 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 universo 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 grupos 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 (
), que permite aos movimentos 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
páginas web, que vão trazer segurança para a comunicação anônima
entre parceiros na rede – pois os instrumentos interativos de busca
e enquete da comunicação distribuída tornam o anonimato reputável.
Na medida em que me mantenho no âmbito da ação empreendida
meio das informações que a rede me oferece automaticamente a seu
respeito, produzidas pelo histórico de sua participação e pelas enquetes feitas com o resultado das interações passadas de outros membros da rede com ele. Esse tipo de informação impulsiona as organizações sem líder (
) como forma privilegiada de ordem
nas comunidades virtuais. A segunda é a zoação, ou enxameamento
(
) 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
anônimos de uma ação distribuídos em pequenos agrupamentos.
Como previsto no projeto original da internet, era possível manter a
segurança, o anonimato e a integridade da comunicação entre aliados
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 sucesso 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 contramão, rachando a instável aliança desses movimentos com seus particidivisão pode ser visto por meio do colapso do tradicional grupo de
discussão formado para organizar os congressos hackers da série
HOPE, em 2001/2002, sob o impacto dos efeitos do atentado. Até o
congresso de 2000, a lista de discussão capitaneada pelo grupo 2600
mantinha uma coesão em suas posições; mas, após o atentado, o grupo 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
contrários à guerra
e ao governo Bush. A lista naufragou em meio ao ódio, racismo e intolerância 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
te da web 1.0, abrindo espaço para a nova web
mineração de dados miraculosa e redes sociais promissoras.
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O movimento da web 2.0 começa em 2000 no blog do
, em que publicitários, marketeiros e empreendedores pensam
a internet como um lugar capaz de revolucionar a publicidade, o marketing 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
publicidade 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 manifestação internacional descentralizada de massas através do blog
Move On. Pouco depois, ela mostra sua força novamente, arrecadando através do blog
40 milhões de dólares em contribuições de 50 e 100 dólares para o candidato à indicação do partido
democrata Howard Dean. Independente de serem considerados os
espaços de uma personalizada “escrita de si”, os blogs guardavam o
poder 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
em 2003, o
vai celebrar a opinião pública global
como quarto poder por sua manifestação contra a guerra, em 2006, a
tradicional revista
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
sendo apresentado como
principal exemplo.
Uma coisa chama de imediato a atenção: os blogs já nascem com
controladores de spam e mineradores de dados – todos os antídotos
contra as mazelas da primeira web. Um sítio como o
pode surgir
como uma promissora empresa da Nova Economia, tendo todo o seu
e enquete da interface e a produção dos blogs na web. Um trabalho
inteiramente colaborativo, com a cooperação emergindo da conexão
dos blogueiros com as ferramentas da interface.
A revolta no
idílica. Em uma nova versão das antigas revoltas de trabalhadores, os
“sócios,” que até então trabalhavam graciosamente para o empreendimento bilionário, resolveram pôr de lado a cooperação e partiram
para a guerra, forçando a empresa a fazer várias reviravoltas até acomodar a situação. Era como se o espírito da velha web se insurgisse
,
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
, enquanto a brutal repressão policial aos
javanizada.
Mas a nova aliança entre interfaces de redes sociais e blogs começa 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 fundada 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
e do
, 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 piadas infames contra os adversários, além de orquestrar um uníssono
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 endinheirados. O capital social parece ter encontrado sua mídia na internet 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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