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RESUMO 

 

Cada dia mais, a internet vem ocupando espaço na rotina de milhares de pessoas que buscam 

informações novas, imagens e vídeos em tempo real de tudo o que se passa na atualidade. 

Com isso, os atores políticos viram, na rede, uma nova forma de interagir e motivar os 

cidadãos a conhecerem mais sobre o que se passa no país, estado e, até mesmo, na cidade em 

que moram. Assim, temos hoje uma revolução nessa área, uma vez que inúmeros blogs foram 

criados para tratar do tema e oferecem amplo espaço para discussão para qualquer um dos 

visitantes, criando, portanto, uma área onde as pessoas podem, facilmente, debater e exercer 

seus direitos de liberdade de expressão. As inúmeras formas de interatividade ampliam ainda 

mais o interesse do usuário em ler e participar da política, deixando com que o debate virtual 

seja palpável e quase tão eficaz quanto o feito face a face. Em meio a tanta evolução e 

mudanças em nossa rotina provocadas pelo rápido avanço das novas tecnologias e, 

principalmente, da internet, os blogs políticos podem ser considerados uma forma de a 

população se sentir informada, integrada e participativa daquilo que acontece em seu país. 

Para tanto, teremos como exemplo o blog do jornalista Jorge Moreno, hospedado no portal O 

Globo, para analisarmos, na prática, as características e como funciona o blog político. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O acesso à internet está cada vez mais ampliado e chegando à muitas áreas 

brasileiras. Com esse novo fenômeno atingindo um grande número de pessoas, o mundo 

virtual pode ser usado como um importante veículo de comunicação e, mais do que isso, pode 

ser importante para ajudar a formar cidadãos informados, conscientes e ativos na sociedade. 

Entretanto, para que isso aconteça de forma eficaz, é necessária uma adaptação 

desses meios virtuais, para que este se torne um espaço democrático e consiga dar voz a todos 

os segmentos da sociedade. A internet deve tomar as medidas necessárias para que o debate 

virtual seja tão palpável, sólido e atrativo quanto o debate feito face a face.  

Este trabalho tem a intenção de analisar como a internet propicia um ambiente 

mais informativo, democrático e participativo e perceber como se dá a participação política 

dos cidadãos, através de blogs políticos. Para isso, serão analisadas questões como 

interatividade, linguagem e espaço de comentários dos internautas. Como sabemos, o meio 

virtual, hoje, é um importante instrumento para informar e atrair eleitores, e vem sendo usado 

com frequência por grandes profissionais do meio. Porém, como será a prática da chamada 

―democracia eletrônica‖? 

No primeiro capítulo, veremos como a internet evoluiu e chegou ao ponto em que 

a conhecemos atualmente, com seus recursos e aumento significativo e cada vez maior do 

número de seus usuários. Seguindo o pensamento de vários teóricos e pesquisadores, teremos 

a oportunidade de perceber como e porque a rede se tornou o maior meio de comunicação 

existente hoje, gozando de inúmeras ferramentas e de uma interatividade até então 

desconhecida por outros veículos, como o rádio e a televisão.  
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Entender a revolução que a web realizou na vida cotidiana de milhares de pessoas 

é entender e nos conscientizar do poder e das inúmeras possibilidades de informação rápida, 

objetiva e clara que a internet pode nos trazer, beneficiando, em escala global, não apenas 

cidadãos comuns, como também empresas, políticos e, até mesmo, outras mídias. 

No capítulo dois, veremos mais detalhadamente uma ferramenta extremamente 

utilizada pelos usuários da rede: os blogs. Relativamente novos, esses espaços forneceram 

uma liberdade de expressão jamais vista em nenhum outro meio. O trabalho busca mostrar 

aos cidadãos que há, sim, uma maneira de expormos nossas opiniões e pontos de vista, de 

criticarmos e nos fazermos ouvir por um grandioso número de pessoas, em qualquer lugar do 

mundo. Através dos blogs, além de divulgarmos novas ideias, podemos também buscar novas 

informações sobre assuntos diversos, como entretenimento, política, música, tecnologia, 

dentre outros.  

Assim, com uma nova forma eficaz de comunicar e transmitir informação, os 

blogs foram se desenvolvendo e aprimorando suas ferramentas, melhorando ainda mais os 

recursos de interação entre máquina e leitor, fazendo com que seu alcance fosse cada vez 

maior, até que virasse, verdadeiramente, uma febre mundial.  

Diante de um público considerável, os chamados ―diários virtuais‖ passaram a ser 

explorados também por muitos políticos e jornalistas da área, como uma nova forma não 

apenas de angariar votos e motivar campanhas, como também de se fazer política, de informar 

e conscientizar a população. É exatamente este o ponto que discutimos no terceiro capítulo, 

ou seja, a participação e o interesse da população por assuntos políticos, devido aos blogs e 

suas diversas ferramentas de interação e espaço para livre discussão do tema.  

Para exemplificarmos e fazermos uma análise prática de tudo que foi escrito e 

debatido neste trabalho, usamos como objeto de estudo o blog político intitulado ―Rádio do 
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Moreno‖, do colunista político do jornal ―O Globo‖, Jorge Bastros Moreno. Durante uma 

semana, acompanhamos todas as suas postagens e os comentários feitos pelos seus leitores. O 

domínio tem como tema as principais notícias políticas do país, transmitidas ao internauta 

através de textos, vídeos e sonoras. Nosso objetivo principal será analisar como funciona seu 

blog e quais recursos são usados pelo jornalista para se comunicar com o público e incitar a 

discussão nos espaço destinado aos comentários, construindo, assim, a chamada ―cidadania 

virtual‖.  
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2 HISTÓRIA DA INTERNET 

 

A primeira grande revolução na comunicação foi o desenvolvimento da 

linguagem. Com ela, os humanos conseguiram, além das próprias sobrevivências, manter 

contato com seus semelhantes e, consequentemente, transmitir o conhecimento adquirido ao 

longo do tempo. Mais tarde, surgiram os símbolos da nossa linguagem e, posterior, o que 

consideramos hoje como nosso alfabeto.  

A escrita permitiu que o conhecimento ultrapassasse a barreira do tempo e que a 

mensagem pudesse existir independente de um emissor, podendo ser recebida a 

qualquer momento por alguém que soubesse decifrar o código. Permitiu também a 

organização linear do pensamento, base da inteligência e cultura dos séculos 

seguintes (RECUERO, 2000, p.1) 

 

De acordo com Recuero, ―o impacto da escrita na vida do homem foi tão forte que 

até hoje os historiadores determinam o fim da Pré-história e o início da História, ou seja, da 

civilização e do desenvolvimento pela provável data da invenção da escrita‖. Atualmente, 

séculos mais tarde, tal revolução na área da comunicação pode ser comparada ao impacto que 

a internet vem causando.  

Desde a criação dos primeiros computadores, nos anos de 1940, e o posterior 

surgimento da internet, a tecnologia vem revolucionando o universo comunicacional. Como 

destaca Ana Sofia Marcelo, em sua dissertação de mestrado intitulada ―Internet e Novas 

Formas de Sociabilidade (2001), ―[...] a internet é um dos media que permite a interação entre 

indivíduos, independentemente da sua localização geográfica, a uma escala sem precedentes 

da história da humanidade‖.  

A história desse novo fenômeno da comunicação começa em 1962, quando J.C.R. 

Licklider propõe o conceito de ―Galactic Network‖, que seria, em sua perspectiva, ―um 
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conjunto de computadores ligados entre si, a partir dos quais qualquer pessoa poderia aceder a 

informações muito diversas, independentemente do local onde se encontrasse‖ (MARCELO, 

2001, p. 17). Entretanto, foi apenas na Guerra Fria (anos 1960 e 1970) que a Internet ganhou 

seu grande impulso e teve, de fato, sua origem. No conflito citado acima, a grande 

preocupação dos militares norte-americanos era a de que o fluxo de informações entre os 

diferentes centros de processamento não fosse interrompido pelo inimigo. Com isso, alguns 

investigadores resolveram reformular a forma como os diversos pontos da rede comunicavam 

entre si.  

A internet teve, assim, sua origem no final dos anos 1960, quando, de acordo com 

Marcelo, a Advanced Research Projects Agency – ARPA – criada pelo Presidente Eisenhower 

e subsidiada pelo Departamento de Defesa do Governo dos Estados Unidos da América, criou 

uma rede experimental, designada ARPAnet. Era, então, formada por apenas quatro 

computadores, destinada à troca de informação. Segundo McBride (apud MARCELO, 2001): 

[...] a partir de um conjunto inicial de quatro computadores em 1969, a rede acabou 

por ligar, ao fim de dez anos, cerca de 200 computadores instalados em 

organizações militares e de investigação em todo o território dos Estados Unidos, 

com algumas ligações noutros continentes (MARCELO, 2001, p. 18) 

 

Inicialmente, os investigadores que ajudaram os militares norte-americanos a 

construírem a primeira rede, colocaram a hipótese de usarem-na sem fins militares, o que fez 

com que a mesma estivesse disponível para um maior número de pessoas e começasse a fazer 

parte da vida de civis, como cientistas e pesquisadores.  

O Pentágono teve, então, de ceder parte da infra-estrutura desta primeira rede e, 

deste modo, se construiu uma rede muito maior, que permitia a cientistas e 

investigadores a possibilidade de comunicarem entre si, a partir de um elevado 

número de computadores instalados em diversas universidades. A partir deste 

momento, esta rede desenvolve a sua componente civil e passa a ser utilizada para 

fins de investigação científica, tecnológica, etc. (MARCELO, 2001, p.19) 
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Entretanto, a rede, como a conhecemos nos dias atuais, se consolidou apenas no 

início dos anos 1990, quando o investigador nuclear, Tim Berners Lee, inventou o protocolo 

de transferência de arquivos, o famoso HTTP
1
. A partir dessa nova abertura, tornou-se 

possível que cada documenta contenha o que podemos chamar de hiperlink: ligações de 

hipertextos a outros documentos que também estejam em formato HTML
2
.  

Segundo Ana Sofia, ―a Web
3
 conseguiu, assim, afirmar-se como uma ferramenta 

multimídia, pois, através das inúmeras páginas ou sites existentes na rede, permite conjugar 

texto, som, imagem através da linguagem HTML e do referido protocolo HTTP‖. 

(MARCELO, 2001, p.22) 

Desde então, essa rede de proporções mundiais vem evoluindo, se modernizando 

e se adaptando às novas realidades comunicacionais e sociais da humanidade. Hoje, sua 

necessidade é tamanha, que já podemos considerar um computador conectado a internet como 

um dos mais importantes e influentes meios de comunicação, não só de políticos, jornalistas, 

escritores, como também de toda a população mundial, seja ela de qual classe for.   

 

2.1 INTERNET COMO FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO 

 

O acesso à internet está cada vez mais ampliado e chegando à grande parte das 

áreas brasileiras. Com esse novo fenômeno atingindo um considerado número de pessoas, o 

                                                           
1
 Hypertext Transfer Protocol (ou o acrônimo HTTP; do inglês, Protocolo de Transferência de Hipertexto). 

2
 Expressão inglesa HyperText Markup Language, que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto. 

3
 World Wide Web que em português significa, "Rede de alcance mundial". 
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mundo virtual pode ser usado como um importante veículo de comunicação e, mais do que 

isso, pode ser importante para ajudar a formar cidadãos conscientes e ativos na sociedade. 

Entretanto, para que isso aconteça de forma eficaz, é necessária uma adaptação 

desses meios virtuais, para que estes se tornem um espaço democrático e consigam dar voz a 

todos os segmentos da sociedade. É importante que a internet tome as medidas necessárias 

para que o debate virtual seja sólido e atrativo, assim como o debate feito face a face. De 

acordo com James Fishkin (2002), em seu texto ―Possibilidades democráticas virtuais – 

Perspectivas da democracia via internet‖: 

A expressão visual e verbal de um debate face a face é algo que está aberto a todos 

os participantes, mesmo que seu grau de educação ou de familiaridade com a 

matéria escrita não seja alto. A democracia da Internet ás vezes parece atender 

apenas aos cidadãos que têm problemas de falta de atenção, que ficam ―pulando‖ de 

site em site e que não têm condições de participar de um diálogo mais longo. Por 

outro lado, a web oferece a vantagem de ser especialmente adaptada à comunicação 

assincrônica: aquela na qual as pessoas não precisam envolver-se todas ao mesmo 

tempo. Questões levantadas num determinado momento podem ser respondidas em 

outro. (FISHKIN, 2002, p.31) 

 

Para Thompson (1995 apud MARCELO, 2001, p.40), esta interação face a face, 

citada acima, se destaca por ser dialógica, ou seja, há informação em ambos os sentidos. 

―Nesta forma de interação, os interlocutores têm à sua disposição um conjunto de indicadores 

(cues) simbólicos, como os gestos, os sorrisos, a expressão fácil, (...) que permitem 

monitorizar as respostas dos outros participantes (...)‖. De acordo com o autor, em um diálogo 

face a face, a possibilidade de ambigüidade diminui, enquanto a compreensão correta da 

mensagem repassada é facilitada, uma vez que há um conjunto de indicadores que permitem 

ao emissor perceber como a sua mensagem foi interpretada, ou seja, há um feedback.  

Entretanto, com a chegada e a possível popularização da internet, essa interação, 

esse debate face a face vêm cedendo lugar ao que Rousiley C. M. Maia, em seu artigo 
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intitulado ―Redes Cívicas e Internet: do ambiente informativo denso às condições da 

deliberação pública‖, chama de democracia eletrônica.   

À primeira vista, as novas tecnologias de comunicação e informação parecem 

oferecer diversas vantagens sobre os meios de comunicação tradicionais, 

proporcionando um ideal para a comunicação democrática. Isso porque os seus 

dispositivos interativos e multifuncionais oferecem novas possibilidades para a 

participação descentralizada. (MAIA, 2000, p. 46) 

 

A opinião de Ana Sofia vai ao encontro do pensamento de Maia. Para a autora, 

essa interação direta se modificou a partir do surgimento da imprensa e, principalmente, com 

a emergência dos meios eletrônicos. A partir desse momento, teremos o que Thompson (1995 

apud MARCELO, 2001, p.40) classifica de ―interação mediada‖ e ―interação quase mediada‖. 

Os sujeitos passam a utilizar, cada vez mais, fontes alternativas para conseguirem os 

conhecimentos ou as informações que desejam, ao invés de optarem por aquelas velhas fontes 

tradicionais, com as quais se relacionavam no dia a dia. 

De acordo com McLuhan os meios de comunicação podem ser considerados 

como extensões das capacidades naturais do homem. A televisão, por exemplo, seria uma 

extensão da nossa visão, dos nossos olhos e ouvidos, já que, através dela, é possível vermos 

acontecimentos mesmo sem estarmos fisicamente presentes no local. Seguindo nesse 

raciocínio lógico, o rádio seria uma extensão dos nossos ouvidos, assim como o telefone da 

nossa voz. No entanto, a internet, diferente dos demais, consegue proporcionar não apenas a 

extensão de uma de nossas capacidades naturais, mas, sim, de várias delas simultaneamente. 

Como afirma Recuero (2000), com a evolução da rede virtual, podemos interagir e, até 

mesmo, tocar em tudo aquilo que nossos olhos naturalmente não vêem. Segundo ela, 

―Fundamentalmente, podemos interagir com o que quisermos‖ (RECUERO, 2000)  

Maia vai mais além e afirma que podemos considerar a internet como um 

ambiente de interconexão. De acordo com ela, são várias as razões para que a comunicação 
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mediada por computador se diferencie da comunicação produzida pelos meios de 

comunicação convencionais, por permitir que: 

(a) Qualquer sujeito possa tornar-se emissor, (b) qualquer receptor possa tornar-se 

emissor e vice-versa, (c) qualquer receptor possa transformar-se em provedor de 

informação, produzindo informação e distribuindo-a por rede, ou simplesmente 

repassando informações produzidas por outro. (MAIA, 2000, p.48) 

 

Diante dessa nova situação, temos, assim, um novo modelo de comunicação 

contemporânea que, certamente, introduz consideráveis alterações na forma como os 

indivíduos se relacionam entre si. Teremos, portanto, uma ―segmentação ou divisão da 

estrutura social numa multiplicidade de domínios funcionais autônomos, diferenciados e até 

divergentes, apresentando cada um os seus valores, normas, projetos, interesses, prioridade‖ 

(MARCELO, 2001, p.132)  

Comunidades virtuais, chats, programas de relacionamento, jornais online já se 

tornaram parte da rotina e, muitas vezes, são indispensáveis para cidadãos em todo o mundo. 

Temos, portanto, um novo meio social, que acabou com distâncias geográficas, aproximou 

culturas divergentes e possui particularidades e regras próprias para cada uma de suas 

comunidades virtuais. ―Além de diminuir as distâncias e permitir o transporte de informações 

de uma maneira quase instantânea, o ciberespaço proporciona uma reconfiguração da noção 

de espaço geográfico em cima de um novo espaço, não geográfico, que supera as fronteiras do 

mundo físico‖. (RECUERO, 2000, p.3). 
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2.2 AS COMUNIDADES E FÓRUNS DE DISCUSSÃO VIRTUAIS 

 

É importante e fundamental fazermos uma análise de como a internet pode ser um 

fator modificador nas relações sociais humanas. As chamadas comunidades virtuais e fóruns 

de discussão, sejam eles formadas através de chats, blogs, sites, dentre outros, são os objetos 

principais e que transmitem com mais clareza essa nova forma de interação e participação 

social dos indivíduos.  

A mudança de paradigmas que o surgimento da Rede trouxe para o mundo acabou 

por trair os conceitos de comunidades tradicionais. Não há interação física. Não há 

proximidade geográfica. Estas comunidades estruturam-se fundamentalmente sobre 

um único aspecto: o interesse em comum de seus membros. A partir desse princípio, 

as pessoas conseguiriam criar, entre si, relações sociais independentes do fator físico 

e, com o tempo, essas relações tornar-se-iam de tal forma poderosas que poderiam 

ser classificadas como laços comunitários. [...] essas comunidades surgiriam através 

da interação puramente comunicativa entre seus membros. (RECUERO, 2001, p. 3) 

 

Com essa nova possibilidade de discussão de diversos assuntos, as chances de os 

cidadãos estarem mais conscientes e informados do que se passa em sua própria sociedade e 

também em todo o mundo aumentam consideravelmente. Através de um ambiente informal, 

onde ele pode não só ler opiniões diferenciadas sobre um assunto de seu interesse, mas 

também comentá-las e expor seu ponto de vista, a participação e o convívio com 

determinados assuntos tendem a se expandir cada vez mais. Como afirma Recuero (2004): ―A 

comunidade pressupões relações entre os seus membros: a interatividade‖. 

Quando falamos em comunidades virtuais ou fóruns de discussão, nos referimos a 

grupos de pessoas, geograficamente distantes ou não, que debatem sobre um assunto de 

interesse comum a todas elas, sendo que todos se transformam em receptores e também 

emissores de mensagens. Para Cynthia Corrêa (2004), embora a sociedade esteja conectada 
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mundialmente através das redes de computadores, isso não é o suficiente para que os homens 

se sintam integrados à alguma comunidade. 

[...] o homem cada vez mais sente a necessidade de se integrar a grupos sociais, de 

se envolver com pessoas que compartilhem algo em comum, com as quais tenha 

uma certa identificação, enfim, há um retorno à busca de características que lhe 

forneçam uma identidade, uma forma de se fazer reconhecer diante dos outros. 

(CORRÊA, 2004, p.6) 

 

Diante disso, as comunidades e grupos de discussão online ganham força, uma 

vez que os sujeitos se sentem agrupados e integrados a pessoas que se identificam com ele e o 

reconhecem, bem como reconhecem também suas opiniões.  

De acordo com Corrêa (2004), a internet ajuda na criação de identidades para os 

usuários, já que estes estarão integrados e discutindo assuntos de suas próprias preferências. 

Assim, os indivíduos podem expressar livremente suas crenças, idéias e questionamentos, o 

que poderia ser mais complicado em alguns momentos em um debate face a face.  

Nesse sentido, os fóruns de discussão também podem agir como ―geradores‖ de 

identidades, uma vez que os internautas vão ler e opinar sobre assuntos de seus interesses, 

com pessoas desconhecidas, geograficamente distantes e com interesses em comum.  

A busca de novas características identitárias na sociedade em rede, a partir da 

formação de comunidades virtuais, reflete diretamente os efeitos da globalização, 

que implica um movimento de distanciamento da idéia sociológica clássica da 

―sociedade‖ como um sistema bem delimitado, passando a vigorar uma perspectiva 

baseada na forma como a vida social está ordenada ao longo do tempo e do espaço 

(GIDDENS, 1991 apud CORRÊA, 2004, p.11) 

 

A globalização, cada vez mais, aproxima, não apenas indivíduos, como também 

culturas distantes e muito diferentes. Dessa forma, Corrêa (2004) afirma que ―as identidades 

―globais‖ começam a deslocar e até a apagar as identidades nacionais‖. Diante deste contexto, 

a autora aponta que o indivíduo busca, incessantemente, integrar-se aos seus semelhantes, a 

pessoas com as quais realmente encontre identificação.  
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Assim, as comunidades virtuais e fóruns de discussão, como citamos acima, se 

tornam importantes ao oferecerem um espaço de discussão livre, direto e espontâneo sobre o 

assunto, diferente dos outros meios de comunicação. Maia afirma que as atuais tecnologias da 

comunicação e da informação podem vir a desempenhar coletivamente o papel de fórum 

cívico. 

De fato, a Internet pode proporcionar um ambiente informativo rico, com múltiplas 

fontes de informação a partir de diferentes outlets. Permite ainda estabelecer 

plataformas de diálogo para que as pessoas interajam localmente ou transcedam as 

fronteiras do Estado-nação, trocando informações e compartilhando interesses 

comuns em fóruns virtuais globais (MAIA, 2001, p. 51) 

 

As diferentes formas de interação desenvolvidas para aproximarem a máquina e 

os usuários passam a idéia de um discurso palpável, sólido e fazem com que os indivíduos se 

sintam, verdadeiramente, emissores de opiniões e conceitos. Hoje, é possível não apenas 

lermos, assistirmos ou ouvirmos as notícias, mas também comentá-las, criticá-las e, ainda, 

debatermos com outras pessoas diferentes pontos de vista. Essa é uma possibilidade que até 

então não existia, uma vez que o alcance dos debates televisivos ou radiofônicos é muito 

pequeno e seletivo e nunca seria capaz de englobar tantas pessoas, de regiões tão diferentes e 

afastadas geograficamente e, o que é mais importante, dar voz a todas elas de forma 

igualitária.  

 

 

A produção de notícias e a reportagem do futuro serão mais parecidas com uma 

troca de idéias ou com um seminário. A linha divisória entre produtores e 

consumidores vai esbater-se, provocando alterações, que só agora começamos a 

antever, nos papéis de cada um dos grupos. A própria rede de comunicações será um 

meio para dar voz a qualquer pessoa, não só àqueles que podem investir milhões de 

dólares em máquinas impressoras, lançar satélites, ou obter permissão dos governos 

para utilizarem o espectro audiovisual, que é público (GILMOR, 2005, p.15) 
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Nas palavras de Marcelo (2001), o surgimento do online implica a criação de um 

novo design interativo, ―de que não existe memória na história da humanidade, e que, através 

da troca de informação entre os utilizadores, explora novas formas de comunicar‖.   

 

2.3 INTERNET E A INTERATIVIDADE 

 

A princípio, uma comunicação mediada por computador pode parecer fria, 

distante e superficial para muitos usuários. Entretanto, para superar esse ―obstáculo‖, diversas 

estratégias de aproximação entre máquina e sujeito foram criadas ao longo do tempo e, 

atualmente, ajudam com que os internautas se sintam integrados à rede e realmente 

participativos, com voz ativa. 

No conceito do autor Hermano Cintra (2003), ―a interatividade pode ser 

compreendida como o processo que permite que agentes manipulem tanto os discursos que 

pretendem comunicar quanto as condições nas quais estes são produzidos, apreendidos e 

transmitidos‖. Para que isto aconteça de forma eficaz, Cintra reforça que é necessária a 

participação ativa desses agentes, uma vez que serão eles os principais responsáveis pela não 

existência daquelas situações de apreensão passiva das mensagens. 

Como primeiro item de interação máquina-sujeito a ser citado neste trabalho 

acadêmico está a linguagem online. Em seu artigo intitulado ―Linguagem da internet: um 

meio de comunicação global‖, Fernanda Galli (2002) destaca a importância da comunicação 

virtual agindo como descentralizadora da informação e do poder de comunicar. Na opinião da 

autora, ―todo computador, conectado à internet, possui a capacidade de transmitir palavras, 
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imagens e sons‖. Para ela, essas ações não se limitam mais apenas aos editores, jornalistas, 

donos de jornais e revistas impressas ou emissoras de TV e rádio.  

Lévy (2000 apud GALLI, 2002, p.3) conceitua o que, em sua opinião, são três 

modelos de comunicação. O primeiro deles seria o ―Um e Todos‖, representado pela grande 

maioria dos meios de comunicação de massa, tendo um único centro de emissão da 

mensagem e inúmeros receptores. Nesse modelo, a mensagem é expressada em um único 

sentido, sem qualquer interatividade entre os envolvidos. 

O segundo modelo seria o tipo ―Um e Um‖ que, apesar de proporcionar uma 

perfeita e completa interação entre ambas as partes envolvidas, não possui ―a emergência do 

coletivo na transmissão da informação‖. Um bom exemplo desse tipo de modelo seria o 

telefone. 

A internet permite acionar o que o autor chama de terceiro dispositivo de 

comunicação: o ―Todos e Todos―.  Nele, não há qualquer distinção entre emissores e 

receptores, uma vez que todos os participantes, em contato uns com os outros, ―podem 

ocupar, concomitantemente, as duas posições, estabelecendo um novo tipo de interação‖. 

Seguindo nessa mesma linha de raciocínio, Ana Sofia complementa: ―Os 

utilizadores dos novos dispositivos tecnológicos deixam de ser meros espectadores e 

consumidores e assumem, definitivamente, na sua relação com a técnica, o papel de sujeitos 

participativos e produtores de mensagens‖.  

Além do tipo já citado acima, o descentralizador, existem outros recursos de 

linguagem que possibilitam a interação na internet, como o hipertexto. Para Galli (2002), ele é 

importante e essencial quando falamos nas diferenças entre a interface da escrita e a interface 

virtual, uma vez que ele ―permite todas as dobras inimagináveis, ou seja, há um movimento 

constante de dobramento e desdobramento de um texto e/ou das informações‖.  
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Segundo Mattoso (2003, p.29 apud GUEDES, 2007, p.18), esta formatação é tida 

como ideal para o usuário, já que ―essa seleção de hipervínculos acaba poupando o internauta 

de uma árdua busca por determinado assunto que, em muitos casos, leva o leitor à deriva, sem 

conseguir encontrar com exatidão a informação que almeja‖.   

O hipertexto, portanto, deixa o internauta com grande liberdade para fazer suas 

próprias escolhas e, consequentemente, faz dele uma espécie de co-autor da narrativa que está 

lendo. Assim, o leitor tem agora o poder de construir o seu próprio texto, de acordo com suas 

necessidades e com o que procura. A partir dessa participação mais efetiva do usuário, ―surge 

um sentimento de jornalismo participativo, quando o internauta se sente inserido no discurso 

informacional através das suas possibilidades de escolhas‖ (GUEDES, 2007, p.19). Diferente 

dos demais meios de comunicação de massa, a internet oferece a possibilidade de escolha: o 

que desejo ler e quando quero fazer isso. 

A linguagem da Internet tem seus pressupostos que, naturalmente, estão caminhando 

para um novo modelo de comunicação. A Internet já se transformou num veículo de 

comunicação com uma linguagem acessível à maior parte dos hiperleitores. Desse 

modo, há uma exploração dos termos dessa área, os quais são transferidos para o 

contexto social e divulgados como uma linguagem global (GALLI, 2002, p.4) 

 

Ainda falando sobre a linguagem e relacionando-a com os hipertextos, podemos 

notar que, na grande maioria das vezes, o meio virtual se utiliza de um vocábulo próprio, 

particular, com uma linguagem simples e informal, formando, assim, um novo modelo de 

comunicação. Galli (2002) destaca a globalização dos termos virtuais, que tornam essa ―nova‖ 

linguagem comum a todos, independente de espaços geográficos. Na opinião da autora, ―a 

linguagem virtual possibilita ao indivíduo participar e inteirar-se dos acontecimentos sociais e 

universais‖, visto que a mesma também é conhecida por culturas diversas. 
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Partindo dessa lógica, podemos afirmar que os hipertextos, sejam eles publicados 

em blogs, sites de entretenimento ou até mesmo em jornais online, são destinados a qualquer 

tipo de público, devido à linguagem menos formal, mais ―popular‖.   

A possibilidade de não apenas ouvir ou assistir, mas também a de divulgar sons, 

imagens e vídeos na internet pode ser considerada como um outro fator de interatividade. 

Sites como os mundialmente conhecidos Youtube e My Space, para citar alguns exemplos, 

permitem a postagem e livre divulgação de qualquer tipo de material gratuitamente, além de 

haver um espaço destinado para comentários de pessoas em qualquer lugar do mundo. Os 

acessos em endereços como esses são em números tão elevados que, muitas vezes, 

conseguem transformas simples anônimos em pessoas realmente famosas. 

Além da fixação para leitura posterior, os registros de imagem e som adquirem 

especial tratamento quando podem ser reproduzidos e manipulados por outras 

pessoas, sob outros aspectos e com objetivos diferentes daqueles iniciais em que o 

autor os fez surgir, em seu momento, sob o seu ponto de vista. As reproduções 

proporcionaram, sob as mais distintas faces culturais e informacionais, a expansão 

da informação e comunicação em ampliação do conhecimento; e servem também 

aos estudos das experiências e pensamentos do autor enquanto leituras originais, em 

diferentes realidades e localidades. Esses processo materializa a ampliação da 

capacidade humana em reproduzir pensamentos e idéias, favorecendo novas leituras 

e novas compreensões (KOZLAKOWSKI, 2006, p.3) 

 

Essas características citadas acima (livre circulação de vídeos, músicas e imagens) 

compõem outro importante diferencial da internet: a multimidialidade, ou seja, a convergência 

entre imagem, texto e som em um mesmo produto acessível a todos os interessados. Esse tipo 

de recurso aumenta ainda mais a ―interatividade‖ 
4
com o leitor, que tem a oportunidade não 

só de ler determinada notícia, mas também de ver uma reportagem completa sobre o assunto e 

comentá-la posteriormente. 

Cintra (2003) destaca ainda outra característica importante para que o ―diálogo‖ 

entre máquina e sujeito aconteça de forma ativa e participativa: a telepresença. Para ele, o 

                                                           
4
 Nesse sentido, falando da relação entre máquina e leitor 
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meio digital, diferente de outros meios de comunicação existentes atualmente, permite que os 

internautas se façam presentes e disponíveis para o debate. Como exemplo, o autor usa a 

facilidade que o e-mail proporciona na hora da comunicação, visto que, sem grandes 

complexidades, há uma natureza quase imediata nesta ação: basta um clique para que seja 

possível se comunicar com uma terceira pessoa.  

É importante percebermos ainda que o ―grau‖ de interatividade de um site para o 

outro varia de acordo com sua finalidade, assunto, público alvo. De acordo com Cintra 

(2003), softwares como salas de bate papo online, e-mails e os de mensagens instantâneas 

apresentam um potencial de interatividade superior quando comparados aos que ele denomina 

sites expositivos. Nos últimos, ―o autor não é imediatamente influenciado pelo feedback da 

leitura [...]. Já o diálogo representa a forma clássica da interdeterminação direta do discurso 

por seus agentes que se alternam em interlocução‖ (CINTRA, 2003). 

Ainda seguindo pela linha de raciocínio de Cintra, a interação é muito importante, 

na medida em que atualiza o ciberespaço e evidencia o que o internauta mais se interessa em 

ver, como ele interpreta aquilo que lhe é apresentado, quais sites são de sua preferência. 

Os sites que visita, os links em que clica são armazenados pelos servidores que 

hospedam estes sites e constituem dados de tráfego que servirão, posteriormente, 

para informar, ao criador do site, como seus leitores têm interagido com o conteúdo 

que publicou. Esta atualização implícita que a navegação provoca no ciberespaço, 

soma-se a diversas possibilidades explícitas de interação, como publicar comentários 

em páginas nas quais navegamos, contribuir em fóruns eletrônicos, publicar links 

com sites favoritos, entre outros (CINTRA, 2003, p. 51) 

 

Portanto, quando falamos em interatividade diante do ciberespaço que nos é 

apresentado hoje, as possibilidades são inúmeras e a integração máquina-sujeito só tende a 

crescer cada vez mais. A cultura digital e as suas formas de interatividade formam um 

universo extremamente complexo, capaz de comportar diferentes tecnologias de comunicação 
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que podem se combinar, se completar, formando, assim, novas formas de comunicar e levar 

informação a qualquer cidadão, em qualquer espaço geográfico.  
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3 BLOGS: O INÍCIO 

 

De acordo com Gillmor (2005), a história oficial dessa nova ferramenta de 

comunicação começa em meados de 1997, quando Jorn Barger
5
 resolveu desenvolver um 

sistema oficial, onde qualquer pessoa poderia ter acesso e, além disso, poderia utilizá-lo 

escrevendo o que mais lhe interessasse. A princípio, o novo sistema foi intitulado de weblog, 

entretanto, mais tarde, o termo foi se modificando e se encurtando até se tornar simplesmente 

blog; a forma usada até os dias atuais.  

Entretanto, para o autor (2005), podemos considerar a história dos blogs ainda um 

pouco mais antiga, começando, de forma não oficial, no ano de 1993. Nesta época, Justin 

Hall, um aluno do segundo ano do Swarthmore College, resolveu codificar algumas palavras 

em HTML à mão. O que se formou a partir disso, o chamado Justin’s Links from the 

Underground, ―pode muito bem ser considerado o primeiro blog da net, muito antes de ter 

aparecido o software especializado para a criação de blogs‖. (GILLMOR, 2005, p.31).  

Ainda de acordo com o autor, antes dos blogs tínhamos somente as intituladas 

listas de correio eletrônico, que eram listas de e-mails pessoais, e que, apesar da aparente 

simplicidade, também devem ser consideradas importantes na evolução da comunicação 

moderna. Podemos diferenciá-las dos blogs e de outros sites que estamos habituados a acessar 

por três razões principais: a primeira delas é o fato do e-mail ser destinado somente a uma 

comunidade específica, a dos subscritores, que pode decidir mantê-las privadas. A segunda 

consiste na tendência a cobrirem apenas objetivos bem determinados, e, a última das razões, 

por serem ―empurradas‖ para as caixas de correio eletrônico dos subscritores. (GILLMOR, 

                                                           
5
 Editor do primeiro blog do mundo e criador do termo weblog 
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2005, p. 44). Atualmente, um bom exemplo de uma lista como essas citadas acima é o famoso 

Yahoo! Groups, criado em 2000. 

É possível termos acesso ao primeiro weblog oficial do mundo, que se mantém 

hospedado no endereço: http://robotwisdom.com, sem qualquer tipo de alteração em seu 

layout ou estrutura desde sua criação. Rapidamente, apesar de suas simplicidades e até mesmo 

precariedade de recursos, não somente esse, mas como vários outros blogs se tornaram febre 

entre internautas de todo o mundo. 

Através dos chamados ―posts‖
6
, sites como esses são capazes de realizar 

atualizações rápidas a partir de qualquer computador que tenha acesso a internet. De maneira 

geral, esses posts são todos arquivados de forma cronológica inversa, ou seja, do mais recente 

para os mais antigos. Assim, o leitor facilmente tem acesso aos novos textos que são postados 

pelo autor ou autores dos blogs que lhe interessam.  

O ano de 1999 foi um dos mais importantes e o que alavancou, de fato, os blogs. 

Nessa época, muitos autores começaram a criar seus ―diários online‖ para tratar de assuntos 

específicos, como política, economia, humor, dentre outros. No início, os posts a que nos 

referimos acima eram apenas links que nos levavam a um outro site, onde o conteúdo havia 

sido divulgado oficialmente, fazendo com que houvesse uma auto divulgação dos blogs, já 

que, através dos links, as pessoas tinham mais acesso a diversos endereços eletrônicos.   

Com os acessos crescendo cada vez mais, algumas empresas começaram a investir 

na sua automatização, ou seja, qualquer pessoa, leiga ou não no assunto, seria capaz de 

desenvolver seu próprio blog. Assim, com a facilidade e a simplicidade de criar o seu diário 

online, a popularização dessa ferramenta de comunicação cresceu consideravelmente. ―De 

                                                           
6
 Conteúdo que é divulgado no blog. 
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uma maneira sutil, a Internet viu-se tomada por milhares de páginas pessoais, em diferentes 

línguas, reportando diferentes realidades, testemunhando para a posteridade.‖ (SOARES, 

2003, p.3 apud GUEDES, 2007, p.34). 

A idéia de comentários ao final de cada postagem veio no ano 2000, a partir de 

uma iniciativa da empresa ―Blogger‖, e revolucionou ainda mais o processo de comunicação. 

A partir deste momento, com essa nova ferramenta de interação, podemos considerar que a 

prática de escrever em blogs ganhou um novo olhar, pois tudo aquilo que era postado podia 

ser criticado, divulgado, comentado por pessoas de diferentes locais, de diferentes culturas e 

opiniões. 

Nas palavras de Meg Hourihan, uma das fundadoras dos Pyra Labs, empresa 

produtora de software adquirida pela Google em fevereiro de 2003, os blogs podem ser 

considerados ferramentas ―postcêntricas‖ ao invés de ―paginacêntricos‖, como acontece na 

grande maioria dos sites mais tradicionais da web. ―Normalmente, os blogs indicam a 

hiperligação a outros locais da Web e a outros apontamentos de blog, e muitos autorizam que 

os leitores comentem a afirmação original, permitindo, deste modo, a discussão entre os 

leitores‖. (HOURIHAN, apud GILLMOR, 2005, p. 47) 

Na opinião de Hugh Hewitt (2007), entender a evolução dos blogs significa 

entender como a Reforma Protestante influenciou na comunicação. De acordo com o autor, os 

séculos XVI e XXI têm em comum a revolução que ambos realizaram nessa área. Hewitt 

acredita que a circulação de livros mais baratos, acessíveis à população, possibilitou que os 

membros da classe média burguesa fizessem suas próprias avaliações da informação, o que 

gerou novos pontos de vista, inovações e uma liberdade muito maior. ―As transformações 

culturais, políticas e econômicas da Reforma que afetaram o rumo da civilização ocidental 

foram impulsionadas em grande parte pelo advento de uma ferramenta extraordinária: a 
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imprensa de tipos móveis‖ (HEWITT, 2007, p. 78). Assim, o autor faz uma comparação, 

guardando as devidas proporções, dessa liberdade adquirida através da livre circulação de 

livros na Reforma Protestante com a liberdade que adquirimos hoje, através da internet. Dessa 

forma, os resultados de ambas as revoluções são os mesmos: descentralização do poder do 

conhecimento e mudança radical na estrutura da sociedade. 

Portanto, podemos perceber que parte desse sucesso, dessa aprovação dos blogs 

pelos internautas, pode ser associado à liberdade de expressão que eles propõem, já que o 

meio virtual possibilita o anonimato e ainda possui menos restrições legais. Além disso, a 

chance de os internautas poderem se expressar, criticar, elogiar, fazer valer os seus direitos, 

―terem voz‖ diante de todo o mundo são fatores importantes e fundamentais para entendermos 

as razões que levam os blogs a serem tão populares e visados pelo público 

De acordo com estudos e pesquisas da Technorati, já contamos com mais de 70 

milhões de blogs espalhados por toda a rede, enquanto até o ano de 1999 esse número não 

passava de 50. No Brasil, a criação desse tipo de diário online tomou grandes proporções em 

2001; fato que levou muitas empresas da área de informática a traduzirem seus sistemas para 

a língua portuguesa, sem alterar qualquer um de seus recursos originais. Ações como essa 

aumentaram ainda mais a popularidade dos blogs, não só entre adolescentes, como também 

entre diferentes pessoas que querem sair do anonimato e expressarem suas opiniões da 

maneira que lhes convêm, além de profissionais das mais diversas áreas.  

Até agora, os blogs têm sido um meio de comunicação usado principalmente a título 

individual, embora os blogs de grupos estejam a provar ser um meio adequado em 

determinadas circunstâncias. Os blogs individuais mais populares atraem milhares 

de visitantes por dia. Pode afirmar-se com segurança que vários milhões de pessoas 

já tiveram contato com o processo. Não sabemos quantas o fazem com regularidade, 

mas a melhor estimativa andará pela ordem das várias centenas de milhares. 

(HEWITT, 2007, p.109) 
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Ainda de acordo com dados da Technorati
7
 divulgados no site 

www.espacoacademico.com.br, no artigo de Antônio Mendes da Silva Filho, de 2006, quase 

75 mil novos blogs são criados diariamente, o que resulta, em média, em um novo blog a cada 

segundo no mundo. Ainda segundo a Technorati, a cada dia temos cerca de 1,2 milhões de 

novas informações postadas; número que corresponderia a quase 50 mil posts por hora.  

 

Fatos marcantes e de relevância mundial causam verdadeiros 

―congestionamentos‖ na inserção de notícias nos blogs, como os fenômenos da Tsunami no 

Ocenano Índico e do furacão Katrina nos Estados Unidos.   

 

 

 

                                                           
7
 A Technorati é um projeto desenvolvido pelo técnico Dave Silfry, de São Francisco, que busca informações 

sobre o mundo dos blogs, como registros de visitantes e sites que eles acessam. 
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[...] eis as questões: quando muitos blogs escolhem um tema ou começam a 

acompanhar um caso, surge uma infestação. Uma infestação blogueira é um dos 

primeiros sinais de surgimento de uma tempestade de opinião, que, quando ocorre, 

modifica completamente a visão que o público em geral tem de uma pessoa, um 

lugar, um produto ou um fenômeno. (HEWITT, 2007, p. 30) 

 

Para muitas empresas, manter um blog na rede significa uma ótima oportunidade de 

divulgar seus produtos, suas ações, seus objetivos, suas opiniões, além de conseguirem saber 

as vontades e preferências de seus potenciais consumidores, através dos comentários e outros 

possíveis meios de interação. Nas palavras do relações públicas Tom Murphy, ―o blog 

oferece-lhe um meio único de proporcionar ao público uma visão da vertente humana da 

empresa. Os clientes poderão ali encontrar os verdadeiros pensamentos e opiniões do seu 

pessoal.‖ (MURPHY apud GILLMOR, 2005, p.83)  

Para os internautas em geral, acompanhar os posts de determinados blogs pode ser 

uma importante fonte de informação, esclarecimento e também de entretenimento, uma vez 

que a linguagem é clara, simples, em alguns casos até informal, os posts podem ser 

atualizados de forma rápida e a possibilidade de debate está sempre aberta.  

 

3.1 O PODER E A POPULARIZAÇÃO DOS BLOGS 

  

É importante deixarmos claro, antes de discutirmos sobre o grande crescimento e 

desenvolvimento dos blogs, que não queremos concluir que a ―velha mídia‖ está morta ou é 

ineficaz em seu trabalho. Com afirma Andrew Sullivan, os grandes meios de comunicação 

disponíveis hoje são fundamentais para a existência desse tipo de ferramenta virtual, já que  

ela depende dos recursos jornalísticos dessa mídia criada anteriormente, como jornais 

impressos e televisivos. ―O que os blogs fazem é oferecer a melhor investigação possível dos 
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grandes meios de comunicação – melhorando o padrão dos profissionais, acrescentando novas 

opiniões, novos pontos de vista e novos fatos a cada minuto‖ (SULLIVAN apud HEWITT, 

2007, p. 106-107).   

Gillmor (2005) cita como exemplo de poder e importância dos blogs quando estes 

se tornaram verdadeiros fornecedores de informação em meio aos desastres dos ataques às 

Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, no dia 11 de setembro. Segundo o autor, diante das 

dificuldades dos jornalistas e dos meios de comunicações oficiais conseguirem notícias do 

que estava acontecendo, os blogs ofereciam inúmeras hiperligações a artigos de pequenas e 

grandes agências noticiosas, nacionais e estrangeiras. Além disso, também usavam a 

ferramenta para pedirem ajudas às vítimas e contarem sobre a rotina naqueles dias 

tumultuados. ―Os de Nova Iorque puseram na Net as impressões pessoais do que tinham visto, 

com fotografias, proporcionando mais informações e melhores comentários do que os 

fornecidos pelos mais importantes meios de comunicação‖ (GILLMOR, 2005, p. 38) 

Para Hewitt, o sucesso dos blogs está relacionado ao fato de os novos 

consumidores de notícias e informação estarem abertos a novas fontes confiáveis para 

buscarem as respostas que necessitam. Além disso, esses novos consumidores exigem 

agilidade; característica que é um dos grandes diferenciais do mundo virtual. ―Em outras 

palavras, ‗informação confiável‘ passou a significar ‗informação confiável muito recente‘. É 

onde entra a blogosfera‖ (HEWITT, 2007, p. 121) 

Em razão disso, aqueles que podemos considerar como os melhores blogs, os mais 

acessados, fazem, com frequência, atualizações sobre as últimas notícias. Baseadas nessas 

novas informações que os blogueiros nos trazem, vamos fazer nossas avaliações, julgamentos 

para construirmos nossas opiniões. Segundo Hugh Hewitt (2007), os blogs são determinantes 

para que as pessoas escolham em ―quem votar, para qual candidato enviar dinheiro ou qual 
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deles elogiar para seus amigos, que propostas defender ou em que organizações políticas 

ingressar‖ (2007).    

Os blogueiros hoje, independente de serem profissionais do jornalismo ou simples 

escritores, têm uma missão de informar e auxiliar a população, podendo até mesmo 

influenciar diretamente nos seus atos diários. Para Hewitt (2007), novamente a velha mídia 

não consegue acompanhar a velocidade e eficiência dos blogs, quando falamos de informação 

e influência: ―Os programas de rádio fazem a mesma coisa quando são bem produzidos, mas 

os programas de rádio só existem enquanto o programa está sendo transmitido‖.   

A liberdade de expressão que a rede de blogs proporciona também é outro fator 

importante quando discutimos a popularidade desses sites. No passado, a grande maioria 

daqueles que queriam emitir suas opiniões e conceitos para o restante da população tinha a 

árdua tarefa de convencer editores a dar permissão para publicarem seus textos. Nas palavras 

de Dan Gillmor:  

Em qualquer situação, os grandes meios de comunicação encaravam a notícia como 

uma palestra. Nós (jornalistas) é que dizíamos como as coisas se tinham passado. O 

cidadão comprava, ou não comprava. Podia até escrever-nos uma carta, que 

decidíamos se publicávamos ou não (GILLMOR, 2005, p. 15) 

 

Hoje, essas pessoas têm uma nova alternativa: podem se transformar em 

blogueiros; o que significa a possibilidade de terem o seu próprio espaço e não necessitarem 

mais da autorização de terceiros para publicarem aquilo que desejam. Segundo afirma Hewitt 

(2007), atualmente não existe mais o que podemos chamar de monopólio da informação. Para 

o autor, ―[...] os editores perderam a sua autoridade. [...] O público é o editor‖. 

De acordo com pesquisas da Technorati de 2009, cada vez mais a blogosfera está 

cheia de diferentes grupos, com objetivos diversos, e sempre com a tendência de crescimento. 

É notável a sua influência em acontecimentos atuais, como na cobertura dos protestos das 
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eleições no Irã. ―Com mais áreas de envolvimento e outras maneiras de contar a história, a 

blogosfera é forte – e está apenas ficando mais forte‖ (MCLEAN, 2009, p.2) 

 

3.2 OS BLOGS E SEUS RECURSOS DE COMUNICAÇÃO 

 

São vários os recursos de comunicação oferecidos pelos blogs atuais, como 

postagem de vídeos, sonoras, músicas e muitas imagens. Ferramentas como essas que 

aumentam ainda mais a aproximação e o interesse do público no que está sendo publicado. 

Entretanto, algumas outras formas de facilitar o acesso a informação já são 

exploradas em vários blogs, porém não são, ainda, tão conhecidas do público mais amplo, 

como a tecnologia RSS, que tem como um de seus significados a definição Really Simple 

Syndication (Distribuição Realmente Fácil). De forma simples e resumida, o recurso RSS 

seria a entrega simples e rápida de um relatório completo apenas com os temas de seu 

interesse, que estarão sempre atualizados e passíveis de serem acessados na hora e no dia que 

quiser. ―Não será necessário recorrer ao seu motor de busca para consultar uma série de 

páginas da net. O RSS encarrega-se de todo o trabalho pesado. Por isso, não encare o RSS 

como uma simples sigla tecnológica‖ (GILLMOR, 2005, p. 54). 

Dessa forma, novas relações começam a ser construídas: agora não somos nós 

mais que vamos atrás daqueles conteúdos da web que nos interessa, mas eles que chegam até 

nós, nas condições que nós estabelecemos. Isso acontece, porque a RSS permite que leitores 

de inúmeros blogs e outros tipos de páginas virtuais tenham os seus computadores, ou algum 

outro dispositivo que queiram, ligados, de forma a recolherem automaticamente os conteúdos 

que lhe interessam. (GILLMOR, 2005, p. 54) 
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O RSS, ou uma tecnologia parecida, está embebido em quase todos os artigos de 

softwares destinados aos blogs. Quando criamos um blog, estamos a criar RSS. Os 

próprios blogs proporcionam a necessária massa crítica de conteúdos. Mas, as 

agências noticiosas tradicionais e as empresas estão também a perceber o seu valor, 

criando ―despensas‖ RSS, como chamam aos arquivos, com o seu próprio material. 

(GILLMOR, 2005, p.54)  

 

Outro fator, já citado anteriormente neste trabalho, que ressalta ainda mais a 

importância dessa nova ferramenta digital é a ultrapassagem de inúmeras barreiras 

geográficas no momento em que divulgamos qualquer tipo de conteúdo em um blog. Com o 

alcance a diversas regiões do país, com culturas e costumes diferentes, surge, então, uma 

outra característica importante proporcionada pelos blogs: a discussão virtual. Característica 

essa que é uma das mais importantes e marcantes quando falamos do poder de comunicação 

na internet.  

O impacto que essa possibilidade de participação popular direta causa é 

extremamente relevante e deve ser analisado. Enquanto as mídias tradicionais possuem 

poucos ou quase nenhuma possibilidade de feedback do público leitor, ouvinte ou 

telespectador, nos blogs essa resposta é feita de modo praticamente imediato. Não precisamos 

somente assistir ou ouvir determinada notícia, mas também comentá-la e sabermos as 

opiniões de outras pessoas desconhecidas, situadas em lugares completamente diferentes.  

―Agora, mesmo que o campo de jogo não seja justo, pelo menos os portões estão 

abertos para qualquer um que queira jogar. As conseqüências têm sido imediatas‖ (HEWITT, 

2007, p. 103). Atualmente, podemos dizer que o espaço virtual possibilita uma liberdade de 

expressão e uma interação jamais vistas nos demais meios de comunicação já existentes. É 

possível considerar que, agora, há um espaço de discussão acessível, capaz de dar voz a toda a 

população.  
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Na melhor das hipóteses, as coisas tendem a funcionar da mesma maneira. Publico 

uma nota. Alguém me responde. E depois alguém responde ao primeiro ou segundo 

comentários e não tarda que as pessoas estejam a falar entre si, e não apenas comigo. 

Vejo o blog como um mini Slashdot, um pequeno conjunto de comentários bem 

escritos e inteligentes. Na realidade, o blog atrai a sua parcela de brincalhões 

(pessoas que têm por objetivo de vida arruinar qualquer discussão pública); porém, 

na generalidade o processo decorre bem. (GILLMOR, 2005, p. 121) 

  

É desse mesmo contexto citado acima, da participação popular direta nas 

construções das informações, que surge a famosa interatividade. Partindo deste princípio, 

temos nos blogs um avançado suporte para os usuários, que deixam de ser simples leitores e 

passam também a representar o papel de um ―repórter‖, enviando não apenas opiniões, bem 

como fotografias, vídeos, notícias, dentre outros. ―A cobertura de importantes eventos por 

jornalistas não profissionais é apenas uma parte da questão. O que também interessa é o fato 

de as pessoas terem oportunidade de falar. É um dos mais saudáveis melhoramentos nos 

media desde há muito tempo‖ (GILLMOR, 2005, p. 143) 

A instantaneidade que o blog oferece também é outro importante diferencial na 

relação entre a internet e o leitor virtual. De acordo com Hewitt, a mídia tradicional 

hegemônica é extremamente lenta e já não possui tanta confiança quanto anteriormente, 

enquanto os blogs são feitos de velocidade e confiança (HEWITT, 2007, p. 186). Diferente de 

outros meios de comunicação, a internet não requer grande aparato na hora de publicar um 

fato. Levando em consideração que, hoje, o acesso à rede é cada vez maior e mais simples, 

podemos considerar que para atualizarmos um blog, é necessário apenas do conhecimento da 

notícia e um computador online. Dessa forma, é considerável a diferença de tempo em que um 

blogueiro pode divulgar um acontecimento de última hora, quando comparado aos outros 

meios.  
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4 BLOGS JORNALÍSTICOS POLÍTICOS 

 

Diante de todo o crescimento e desenvolvimento dos blogs, citados no capítulo 

anterior, o espaço, naturalmente, se tornou também um ambiente fértil para as notícias e 

críticas políticas. Os chamados blogs políticos, sejam eles escritos por profissionais da área, 

como senadores, vereadores, deputados, etc, ou por jornalistas e até mesmo cidadãos comuns, 

estão expandindo cada dia mais e ajudando em uma maior conscientização e interesse da 

população em participar ativamente da política no país. Podemos dizer que, hoje, eles estão 

excedendo o espaço virtual e entrando, de fato, no universo social de muitos brasileiros.  

Os blogs trazem para os visitantes novos olhares para os acontecimentos, novas 

interpretações, novas informações, muitas vezes publicizadas no calor dos 

acontecimentos, além de permitir que os usuários emitam comentários sobre os 

temas abordados. Os blogs se constituem em um novo modelo de jornalismo, mais 

ágil, mais pessoal, mais especializado e interativo, configurando-se como um novo 

formato de atuação jornalística, além de se tornar um novo ator político dentro das 

relações políticas. (PENTEADO, DOS SANTOS E ARAÚJO, 2006, p.2) 

 

Assim, os autores reforçam a idéia de os blogs também se constituirem como 

importantes atores políticos. As opiniões e informações publicadas nos diários on-line são 

referências informacionais e podem exercer influência sobre a opinião pública. (PENTEADO, 

DOS SANTOS E ARAÚJO, 2006, p. 2) 

Segundo Aldé, Escobar e Chagas (2007), os blogs com temas exclusivamente 

políticos viraram febre não só no Brasil, como em todo o mundo. Para eles, nesse espaço 

acontece o que chamam de coletividade discursiva: várias pessoas vão se reunir em torno de 

uma figura autoral (o ―dono‖ do blog), totalmente dispostas a atuar em pé de igualdade com 

seu moderador no debate ideológico. Essa pode ser considerada uma das mais importantes 
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características quando falamos em blogs políticos: a participação ativa e igualitária de 

qualquer cidadão, em qualquer lugar do país e do mundo.  

 

4.1 CLASSIFICAÇÃO DOS BLOGS DE POLÍTICA 

 

Baseados no texto de Cláudio Luis Penteado, Marcelo dos Santos e Rafael Araújo, 

dentro do tema político, podemos classificar os blogs em diferentes categorias situadas na 

blogosfera. De acordo com os três autores, alguns itens devem ser analisados. São eles:  

(a) o local em que está hospedado;  

(b) o autor;  

(c) o perfil do blogueiro;  

(d) a estrutura desse site;  

(e) os conteúdos divulgados;  

(f) a interatividade;  

(g) a interface;  

(h) a hipertextualidade.  
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4.1.1 Localização do blog 

 

O local onde o blog se encontra hospedado é um elemento importante e 

indispensável quando pensamos em analisar seu formato, conteúdo, número de acessos e, 

principalmente, sua credibilidade. São cinco as possibilidades possíveis de localização: 

portais de internet (em sua maioria, seus autores são jornalistas políticos com grande 

credibilidade, que estão restritos a expressar ideias relacionadas à linha editorial do portal que 

estão integrados); site da mídia tradicional (relacionados às grandes corporações que circulam 

por meio impresso, como jornais e revistas, com características semelhantes aos de portais 

citados acima); site de partidos políticos (funciona como espaço para os partidos divulgarem 

suas ideias e defenderem seus interesses, de forma parcial); blogs independentes (os blogs são 

gerenciados por pessoas desconhecidas do grande público. Há maior liberdade para os autores 

expressarem suas opiniões) e, por último, os blogs ligados às entidades da sociedade Civil 

(funcionam como uma espécie de fórum de debates em torno de um tema específico. Possuem 

caráter crítico, informativo e panfletário). 

 

4.1.2 Perfil do blogueiro 

 

A formação profissional de quem escreve os posts de um determinado blog 

também é fundamental na hora de analisar fatores como credibilidade, subjetividade, 

participação dos leitores, dentre outros. Na opinião de Penteado, dos Santos e Araújo, temos 

cinco propostas de classificação: blogs escritos por jornalistas (valorizam a informação e a 

análise imparcial dos dados, sem, com isso, deixarem de lado os comentários críticos); blogs 
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escritos por políticos (expressam opinião individual e seu posicionamento político); blogs 

escritos por acadêmicos (possuem formato híbrido, informativo e analítico e não possuem 

caráter científico); blogs escritos por pessoas desconhecidas (caracterizam por seguir um 

formato de diário online e não possuírem um estilo próprio. Possuem total liberdade para se 

expressarem); blogs escritos por candidatos a algum cargo político (modelo publicitário, 

servindo como um espaço para a divulgação de sua campanha). 

 

4.1.3 Estrutura dos blogs 

 

Dentro deste item para conseguirmos diferenciar cada blog político é necessário 

verificarmos características, como a frequência com que os posts são escritos e atualizados, a 

presença de links de hipertexto dentro desses posts, como acontece a interatividade junto ao 

leitor (e-mail, fórum de discussão, comentários), quais as regras para que o cidadão possa 

participar diretamente com suas opiniões, dúvidas e críticas. Além disso, outras questões são 

levantadas pelos três autores, como a presença de uma breve biografia do blogueiro na 

primeira página, como uma espécie de currículo, a presença de links remetendo a outros 

blogs, sites, e, enfim, o que eles classificam de outros serviços, como, por exemplo, espaços 

destinados a entrevistas, enquetes, vídeos, informações úteis e, até mesmo, arquivos para 

consultas ou downloads.  
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4.1.4 Conteúdo dos posts 

 

Em relação ao conteúdo do que é postado nos blogs, temos algumas categorias 

que podem servir de apoio para uma observação mais detalhada. Os autores usam a seguinte 

classificação: 

(a) informativo direto: há apenas a transmissão de uma notícia, sem qualquer emissão de 

juízos ou reflexões, sendo informativo direto quando o próprio autor traz a informação 

(b) informativo indireto: quando o autor divulga algo de responsabilidade de terceiros 

(c) opinativo: o autor mostra também a sua opinião a respeito de determinado fato 

(d)  crítico: divulgação do ponto de vista do blogueiro, ―a partir de uma cadeia lógica 

reflexiva, levantando hipóteses, avaliando argumentos e recuperando informações‖ 

(PENTEADO, DOS SANTOS E ARAÚJO, 2006, p. 11). 

(e) Irônico: o autor usa desse recurso ao longo de seu texto, seja para convencer seus 

leitores ou para encerrar uma discussão 

(f) Ideológico: o conteúdo está apoiado em elementos puramente ideológicos, que está 

sujeito a sofrer críticas, uma vez que os leitores podem não concordar com as idéias 

explicitadas 

(g)  Propositivo: diante de uma determinada discussão, busca levantar soluções para o 

problema em questão 

(h)  Avaliativo: reflete não apenas a opinião do autor, como faz também um julgamento, 

com a finalidade de verificar como e em que medida ―os acontecimentos estão 

influenciando os humores dos internautas e revelam se os autores estão envolvidos 
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emocionalmente com um acontecimento‖. (PENTEADO, DOS SANTOS E ARAÚJO, 

2006, p. 12) 

É importante destacarmos que um mesmo post poderá acumular mais de uma 

categoria. Essa análise servirá como uma forma de ajudar a perceber o que exatamente o autor 

quis dizer, qual a sua verdadeira intenção, além de entendermos as variadas formas de 

divulgar as informações políticas no mundo virtual.  

 

4.1.5 Interatividade 

 

Continuando na análise das categorias de classificação dos blogs políticos, 

podemos incluir o item da interatividade, que engloba a participação dos diferentes 

indivíduos, medida através do número de comentários, da filtragem ou não dessas mensagens 

pelo blogueiro, e de outras formas em geral de participação dos leitores.  

O ciberespaço pode unir os diferentes atores políticos em uma ágora virtual em que 

as opiniões são filtradas pelos leitores e multiplicam-se em significados e 

consequências. Trata-se aqui não de examinar as possibilidades do meio de 

comunicação, mas criar ferramentas para buscar avaliar as possibilidades de 

participação que determinado blog oferece. Parte-se, portanto, do reconhecimento 

que a interação na internet é limitada, mas, dentro das possibilidades que o meio 

oferece, podemos verificar as barreiras que são criadas para a participação e o 

incentivo feito pelo blogueiro a interação com os internautas. (PENTEADO, DOS 

SANTOS E ARAÚJO, 2006, p.12) 

  

Além da interação entre escritor e leitor, a interatividade também é composta 

entre o relacionamento dos leitores entre si, ou seja, quando há, de fato, um debate e uma 

troca de opiniões entre todos os que frequentam e acompanham as postagens. 
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Em relação aos comentários feitos pelos leitores, há variados tipos, de acordo com 

artigo dos três autores: informativo direto, informativo indireto, opinativo, crítico, irônico, 

ideológico, propositivo e também o chamado desviado.  

 

4.1.6 Interface 

 

Essa categoria tem como objetivo estudar como funciona o fluxo de informações 

dentro do objeto a ser analisado.  ―O blog de política deve ter um programa de interface que 

valorize e potencialize o fluxo das informações, permitindo a livre circulação dos internautas 

pelos espaços virtuais ofertados pelo blog através dos diversos recursos de multimídia, 

imediaticidade, interatividade, memória e divulgação de informações‖. (PENTEADO, DOS 

SANTOS E ARAÚJO, 2006, p. 13) 

Para tanto, é necessário observar alguns quesitos, como:  

(a) Acessibilidade: avaliação do primeiro contato do usuário com o blog;  

(b) Otimização: tempo de carregamento das páginas inicial e secundárias;  

(c) Navegabilidade: avaliação das condições de mobilidade e usabilidade do usuário no 

interior do blog; 

(d) Tratamento de erros: procedimentos utilizados pelo blog para solucionar possíveis 

erros que venham a ser encontrados pelo leitor; 

(e)  Interatividade: analisa os recursos utilizados pelo blog para promover a interatividade; 

(f) Atualização: frequência de renovação dos posts.  
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Esses quesitos, quando possuem funcionamento normal e satisfatório, ou seja, os 

leitores conseguem navegar facilmente pelo espaço, achar rapidamente as informações que 

desejam e encontram sempre novos posts, com assuntos atuais ajudam na fidelização do 

usuário. Assim, o blog ganha credibilidade e é divulgado de forma positiva pelos visitantes. 

Temos, entretanto, outros itens que podemos analisar referentes ao conteúdo do próprio texto, 

como, por exemplo, a possibilidade de clicarmos em links ao longo da escrita do autor para 

buscarmos mais informações sobre o tema que nos interessa. 

 

4.1.7 Hipertextualidade 

 

Observar e analisar a hipertextualidade nos blogs políticos é de extrema 

importância, uma vez que essa ferramenta ajudará na divulgação não só de notícias, como 

também de outros blogs relacionados com o que está sendo visto primeiramente. Esses links, 

como afirmam Penteado, dos Santos e Araújo, ―indicam a formação de redes de 

referenciamento entre os próprios blogueiros. Além destes links de direcionamento para o 

blog, aumentam o número de acessos, além de conferir maior credibilidade ao seu autor‖.  

Entretanto, apesar de ser uma ferramenta aparentemente simples de ser usada, no 

Brasil ela ainda não está totalmente incorporada aos blogs: 

Ao que parece até agora, a hipertextualidade ocorre em momentos pontuais, quando 

um dos blogueiros cita outro porque ―deu um furo‖ (para usar uma expressão 

jornalística) e cita o colega (embora esta citação seja um link no próprio post). 

Normalmente, as citações aos colegas ficam restritas a links específicos que os 

autores recomendam. Por vezes em alguns blogs também é difícil observar 

exercícios de hipertextualidade no decorrer de um post. (PENTEADO, DOS 

SANTOS E ARAÚJO, 2006, p. 16) 
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Enfim, classificando detalhadamente cada blog político nas categorias acima, é 

possível, portanto, termos um conhecimento mais preciso e crítico sobre aquilo que estamos 

lendo.  

 

4.2 PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DOS CIDADÃOS 

 

Através desses variados recursos de participação oferecidos pela grande maioria 

dos blogs políticos, o acesso cada vez mais ampliado a internet e a grande variedade de 

informações e pessoas escrevendo sobre o assunto, o debate político realizado virtualmente 

vem ganhando espaço a cada dia. Entretanto, são necessários alguns cuidados e adaptações 

para que ele seja eficaz e possibilite a livre discussão de ideias e opiniões e não se torne frio e 

superficial, como pode sugerir a primeira vista.  

A expressão visual e verbal de um debate face a face é algo que está aberto a todos 

os participantes, mesmo que seu grau de educação ou de familiaridade com a 

matéria escrita não seja alto. A democracia da Internet ás vezes parece atender 

apenas aos cidadãos que têm problemas de falta de atenção, que ficam ―pulando‖ de 

site em site e que não têm condições de participar de um diálogo mais longo. Por 

outro lado, a web oferece a vantagem de ser especialmente adaptada à comunicação 

assincrônica: aquela na qual as pessoas não precisam envolver-se todas ao mesmo 

tempo. Questões levantadas num determinado momento podem ser respondidas em 

outro. (FISHKIN, 2002, p.31) 

 

James Fishkin (2002) ressalta em seu artigo as diferenças entre as práticas 

deliberativas que acontecem na web e os debates face a face. De acordo com ele, quando há o 

debate virtual, os participantes podem avaliar diretamente os argumentos verbais uns dos 

outros e dispõem de um longo período para que as argumentações e preocupações sobre um 

lado da questão sejam respondidas pelos demais participantes. (FISHKIN, 2002, p.31). Ele 

ainda aponta que, normalmente, em um espaço virtual, todos que desejam têm a chance de 
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falar e expressar suas opiniões e pontos de vista, sem que ninguém domine sozinho a 

discussão, criando um ambiente democrático, onde cada um tem a oportunidade de ouvir o 

outro.  

Frequentando alguns blogs políticos, como os dos jornalistas Ricardo Noblat
8
 e 

Jorge Moreno
9
, podemos perceber que os leitores se envolvem e gostam, não só de expressar 

sua opinião, como também de ler e discutir os pontos de vista dos outros participantes da 

discussão. Além disso, os próprios autores podem fazer novos posts baseados naquilo que os 

frequentadores do seu blog gostam de debater ou gostam de saber. Na imagem abaixo, 

podemos ver um bom exemplo disso, quando a agenda do presidente Lula é divulgada para 

toda a população através do blog de Ricardo Noblat. 

 

                                                           
8
 http://oglobo.globo.com/pais/noblat/ 

9
 http://oglobo.globo.com/pais/moreno/ 
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Hoje, não acompanhamos a política apenas de longe, através da ótica da televisão 

ou de jornais impressos. Nós temos a oportunidade de observar o cotidiano de cada 

representante do governo; podemos expor diretamente a nossa opinião; podemos debater com 

outras pessoas; podemos cobrar; podemos questionar.  

Além da visibilidade da política no momento do escândalo
10

, a atuação dos blogs 

durante a crise confirmou uma das características que já nos chamara a atenção: a 

polarização. Os blogs propiciam o posicionamento político, seja de acordo com as 

classificações tradicionais como direita/esquerda ou liberal/progressista, seja na 

constituição de grupos de simpatizantes, partidários ou pessoais (ALDÉ, ESCOBAR 

E CHAGAS, 2007, p. 33) 

 

È importante perceber como a internet, e mais especificamente os blogs, podem 

ser determinantes e fundamentais para que a população atual adquira conhecimento, 

informação e, além disso, crie o hábito e o interesse de participar e discutir sobre os principais 

acontecimentos políticos do nosso país. Maia (2002) confirma esse pensamento ao afirmar 

que a formação da opinião pública depende, em grande parte, dos meios de comunicação, que 

conseguem propor um debate ampliado sobre aquilo que é de interesse da maioria das 

pessoas.  

Desde os pensadores liberais clássicos, há percepção de que a efetivação da 

democracia está centralmente ligada aos meios de comunicação, já que a formação 

da opinião pública e da vontade política depende, em grande medida, da informação 

política e do próprio debate ampliado sobre questões de interesse comum. [...] o 

sistema dos mídia – como fórum público – deve refletir a diversidade política e 

cultural da sociedade, proporcionando um balanço justo e imparcial das vozes, de tal 

modo que todos os pontos de vista possam ser considerados na deliberação política. 

Se a informação é suficientemente ampla, permitindo aos representantes do governo, 

porta-vozes de causas cívicas e grupos de interesse defender suas posições de modo 

inteligível e esclarecedor, então os cidadãos podem decidir sobre as políticas que 

preferem. (MAIA, 2002, p. 51) 

 

As técnicas de interatividade fazem com que o leitor se sinta ainda mais 

participativo e consciente dos últimos acontecimentos, uma vez que será possível interpretar 

os fatos não apenas através da ótica do escritor do blog, mas também pelo que estamos vendo, 

                                                           
10

 Na ocasião, o escândalo corresponde ao caso do mensalão 
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ouvindo ou assistindo. Na página do Blog do Planalto
11

, por exemplo, além de lermos sobre o 

que o presidente Lula disse em seu programa, podemos escutá-lo na integra, além da 

possibilidade de salvar o discurso em nosso próprio computador:  

 

Na página de Jorge Moreno, temos outro exemplo de como os leitores, através de 

seus comentários e debates, podem influenciar na construção do blog e das informações ali 

divulgadas. O jornalista passou a publicar, na íntegra, todo o conteúdo da sua coluna no jornal 

O Globo em sua página pessoal, depois de seus leitores pedirem: 

                                                           
11

 http://blog.planalto.gov.br/ 
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A resposta dos leitores é rápida: 

 

De acordo com Castells (2003), todos esperam que a internet seja uma ferramenta 

adequada para promover a democracia, já que possibilita o fácil acesso a informação política e 

―permite aos cidadãos ser quase tão bem informados quanto seus líderes‖ (CASTELLS, 2003, 
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p. 128). Além disso, para o autor, a interatividade faz com que os papéis se invertam: agora, 

em vez de o governo vigiar as pessoas, são elas que podem estar vigiando seus governantes, 

pois as informações chegam o tempo todo, de vários lugares diferentes.  

As sociedades mudam através de conflitos e são administradas por políticos. Uma 

vez que a Internet está se tornando um meio essencial de comunicação e organização 

em todas as esferas de atividade, é óbvio que também os movimentos sociais e o 

processo político a usam, e o farão cada vez mais, como um instrumento 

privilegiado para atuar, informar, recrutar, organizar, dominar e contradominar. O 

ciberespaço torna-se um terreno disputado. (CASTELLS, 2003, p. 114) 

 

Maia também divide a mesma opinião em relação ao poder de espaço político da 

internet, que tende a crescer cada vez mais. Em seu texto, o autor afirma que a internet ―pode 

proporcionar um ambiente interativo rico, com múltiplas fontes de informação a partir de 

diferentes outlets‖ (MAIA, 2002, p. 51).  Ele ainda explica que é improvável o alcance de 

uma cultura política totalmente participativa e discursiva, onde todos os cidadãos terão 

interesse, de fato, em discussões políticas ou demais questões públicas. Entretanto, ―Não é 

irreal, contudo, supor que as pessoas estarão (e já estão) envolvidas em questões que afetam 

mais diretamente as suas vidas, e que se engajam em debates específicos, considerados 

relevantes ou significativos para uma ação comum efetiva‖ (MAIA, 2002, p. 53). Seguindo 

nessa mesma linha de pensamento, podemos perceber que ―A disposição de influir na agenda 

do jornalista mostra que o leitor de blogs está propenso ao papel de agente: ele tem interesse 

não só em receber informações e participar da discussão proposta, mas quer propor novas 

discussões‖ (ALDÉ, ESCOBAR E CHAGAS, 2007, p. 35) 

O tipo de debate político existente nesses espaços é classificado por muitos 

autores como ―interação discursiva horizontal‖, ou seja, é aquele debate onde todos possuem 

voz e oportunidade de expressarem suas concepções; a informação é construída em conjunto, 

através de um diálogo com os leitores, fato que não acontece em outras mídias mais 

tradicionais. De acordo com Aldé, Escobar e Chagas, ―Nesse sentido, o papel do jornalista 
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nos blogs combina as funções de moderador e pauteiro, mas não se iguala à posição 

privilegiada do emissor nos meios de comunicação de massa‖ (ALDÉ, ESCOBAR, 

CHAGAS, 2007, p. 34) 

Os autores ainda apontam para uma outra questão importante: a possibilidade do 

anonimato na hora de comentar e participar de um possível debate no blog. Como a 

identificação é opcional, muitas vezes alguns eleitores podem defender ideias que nunca 

seriam expostas por eles fora do mundo virtual, já que, pelo menos naquele momento, eles 

não são classificados em nenhum grupo étnico, racial ou religioso. A liberdade de expressão é 

total. 

A possibilidade de manter-se incógnito – escrevendo sob pseudônimo ou 

simplesmente não identificando-se – ―contribui para uma relação mais paritária‖ 

entre os participantes da esfera pública virtual. Francisco Jamil Marques, contudo, 

aponta para a desconfiança gerada entre os debatedores anônimos, pois se o discurso 

escrito já corrompe expressões emocionais e entonações, o anonimato anularia 

também a identidade do emissor. (ALDÉ, ESCOBAR E CHAGAS, 2007, p.35) 

 

Além de tudo isso, o imediatismo das informações publicadas nos blogs é outro 

fator importante e fundamental quando falamos no interesse das pessoas por este meio. Para o 

blogueiro, é possível noticiar determinado fato minutos depois que ele aconteceu ou, até 

mesmo, durante todo o acontecimento, em tempo real, sem limite de espaço ou hora marcada 

para acabar. As informações divulgadas ali, no calor dos acontecimentos, no momento em que 

tudo está ocorrendo, jamais poderão ser exibidas da mesma forma, com a mesma emoção, por 

outros meios de comunicação. 

Os blogs e outros meios modernos de comunicação são sistemas de retorno. Quase 

poderia dizer-se que funcionam em tempo real e capturam – no melhor sentido da 

palavra – a imensidão de ideias e realidades que cada um de nós tem para oferecer. 

Agora, pela primeira vez na história, o sistema de retorno pode ser global e quase 

instantâneo. (GILLMOR, 2005, p. 228) 

Hugh Hewitt é determinante ao afirmar sua opinião sobre o futuro político na era 

virtual e a influência cada vez maior da internet e dos blogs nessa área: 
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Nas próximas eleições, faça com que as melhores campanhas formalizem suas 

relações com importantes blogueiros, de modo que a informação seja transmitida 

com rapidez ainda maior e de forma segura no dia fundamental da votação. Os 

analistas de ocasião sempre foram um subproduto dos debates presidenciais. Hoje há 

uma sala de imprensa virtual sempre ativa, e a lei de Gresham se aplica aqui: a 

informação ruim tende a expulsar a boa informação. As campanhas serão cada vez 

mais projetadas para influenciar os influenciadores na internet, não apenas as redes 

de televisão. Todos aqueles com alguma relevância na net devem ser considerados 

influenciadores, e isso inclui os blogueiros aos quais o público apela. (HEWITT, 

2007, p.30) 

 

Obviamente, o tipo de debate em cada um dos muitos espaços oferecidos hoje 

pela internet é diferente. Como já foi dito no início do capítulo, há inúmeras formas de 

classificar um blog e, portanto, dependendo do seu autor, de sua linguagem, enfim, do 

―padrão‖ que este segue, os tipos de comentários, os freqüentadores, os posts serão diversos e 

muito diferentes uns dos outros. Por isso, é importante analisarmos cada um separado e 

detalhadamente para que possamos enquadrá-lo nas categorias citadas acima analisarmos 

como se dá o debate político nesse espaço e percebermos como se dá a sua influência no 

cenário político atual. Para tanto, escolhemos um objeto de estudo para que ele seja analisado 

de acordo com as categorias acima e tentarmos compreender como se dá o debate político 

nesse espaço, que seria o do blog do jornalista Jorge Moreno, a ―Rádio do Moreno‖.  
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5 BLOG RÁDIO DO MORENO 

 

O blog político ―Rádio do Moreno‖, hospedado na página do portal do jornal ―O 

Globo‖, é escrito pelo jornalista Jorge Moreno, que também assina uma coluna no mesmo 

jornal impresso. Com textos e artigos de diversos outros autores, o espaço conta com várias 

atualizações diárias, onde são discutidos não apenas assuntos da área política, como também 

de qualquer outro tema que seja de interesse público. 

Como vimos no capítulo anterior, apesar de possuírem a mesma linha temática, 

nem todos os blogs políticos podem ser classificados da mesma forma, ou seja, é necessário 

usarmos alguns quesitos para podermos analisar cada um detalhadamente e percebermos as 

diferenças de um e outro. Dessa forma, saberemos, de fato, qual linha determinado blog segue 

e de qual forma ele deseja passar a informação para as pessoas que leem e frequentam o blog. 

A ―Rádio do Moreno‖ pode ser usada como um típico exemplo de espaço 

democrático, interativo e, acima de tudo, informativo. Ali, podemos encontrar todas as 

principais notícias políticas nacionais, disponíveis para serem comentadas e, até mesmo, 

assistidas ou ouvidas, uma vez que há vídeos e sonoras disponibilizados no site.  

Além disso, outros recursos aparecem no blog, como a rádio online, com músicas 

diversas tocando 24 horas por dia, links para outros blogs pertencentes ao jornal ―O Globo‖, 

enquetes e a chance de podermos enviar comentários ou matérias jornalísticas feitas por nós 

em vídeo ou apenas áudio.   

A semana analisada, que corresponde exatamente do dia oito de março (segunda-

feira) até o dia doze de março (sexta-feira) contou com 33 postagens no total, entre vídeos, 

músicas e textos. Aos sábados e domingos, na grande maioria das vezes, não há novos posts, 
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apenas a rádio permanece funcionando normalmente. Entretanto, o próprio jornalista avisa aos 

leitores que, em caso de informações urgentes, o espaço voltará a funcionar para acompanhar 

e divulgar as novas notícias.  

Baseados nas categorias já mostradas e explicadas no capítulo três, seguindo o 

padrão sugerido por Penteado, Dos Santos e Araújo, vamos analisar e classificar o blog do 

jornalista Jorge Moreno em cada uma delas. É importante ressaltar que, para fazermos tal 

análise, acompanhamos todas as postagens e comentários feitos no blog durante uma semana 

do mês de março.  

Nosso principal objetivo é acompanhar e verificar como se dá o debate político 

nesse espaço, através das postagens e posteriores comentários dos leitores no espaço 

destinado para tal. Pretendemos constatar a promoção da democracia e a configuração de uma 

nova cidadania: a cidadania virtual, surgida através da internet e dos espaços de interação que 

ela possibilita, como também já citamos e explicamos em capítulos anteriores. Para isso, 

primeiramente, vamos fazer a descrição do blog Rádio do Moreno. 

 

5.1 LOCALIZAÇÃO DO BLOG 

 

O blog ―Rádio do Moreno‖ está localizado dentro do site do jornal O Globo, mais 

especificamente na seção ―País‖. Para que um leitor comum, sem qualquer conhecimento da 

existência do blog, consiga chegar até ele é necessário o acesso ao jornal ―O Globo‖ online. 

Em uma coluna, à direita, o site divulga os links para os blogs de seus colunistas, como 

Ricardo Noblat, Míriam Leitão, Jorge Moreno, dentre outros. Para aqueles que já conhecem e 
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acompanham o blog, basta digitar no Google o nome do mesmo. O primeiro link já nos leva 

até a página inicial do ―diário‖ do jornalista.  

Levando em consideração os dois caminhos indicados acima para se ter acesso ao 

endereço eletrônico, podemos pensar que o blog Rádio do Moreno pode ser acessado por 

novos leitores diariamente, uma vez que está hospedado em um site que recebe um número 

considerável de visitantes, visto sua credibilidade e influência na vida dos brasileiros. Para 

aqueles que já o conhecem, além da possibilidade de salvar o endereço em seus favoritos para 

se ter acesso direto ao blog sem qualquer interferência, é possível também acessá-lo, 

rapidamente, pelo Google, indo diretamente para a sua página inicial. 

Em todas as notícias consideradas da seção ―País‖ no site do Globo, há um link 

para o endereço da Rádio do Moreno, como também para o blog de Ricardo Noblat. Essa 

constante associação pode ser considerada outro ponto positivo para atrair e convidar leitores 

a acessar o endereço eletrônico.  

Além disso, o fato do blogueiro estar atuando há consideráveis anos como 

jornalista e também ter sua coluna semanal no jornal impresso, o leva a já ser conhecido por 

um grande número de pessoas. Portanto, mesmo não sabendo da existência do ―diário online‖, 

muitos leitores, ao entrarem no site do jornal e verem a indicação para acessarem o blog, 

identificam rapidamente de quem se trata e qual tipo de assunto será discutido naquele 

espaço. 

 

5.2 PERFIL DO BLOGUEIRO 

 

Na página inicial, não há qualquer referência sobre a carreira ou a vida de Jorge 

Moreno, com exceção de uma foto sua ao lado do nome do blog. O autor é jornalista de ―O 

Globo‖ e escreve semanalmente (todos os sábados) sobre os bastidores da política em 
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Brasília, em sua coluna chamada Nhenhenhém. Com 35 anos de carreira, é considerado um 

dos mais importantes e respeitados jornalistas políticos do país.  

Uma das características marcantes de Moreno é a informalidade e o humor com 

que trata os temas políticos em sua coluna semanal. De acordo com texto de Zuenir Ventura, 

publicado no próprio ―Rádio do Moreno‖, em maio deste ano, ―misturando fantasia e 

realidade, brincadeira e informação, a coluna do Moreno reúne vários gêneros de humor — 

paródia, sátira, hipérbole, autoironia — e uma diversidade de personagens que vão de 

governantes a belas estrelas de novelas, as suas musas inspiradoras [...]‖ (VENTURA, 2010).  

Se a política fosse tão divertida como é aos sábados na coluna Nhenhenhém, do 

Jorge Bastos Moreno, o país provavelmente seria melhor. Ali, nada é o que aparenta 

ser. Gozador, o autor não leva a sério o tema, os personagens e, sobretudo, não se 

leva a sério. Nunca se sabe quando ele está falando pra valer, se é que alguma vez 

isso acontece. Por exemplo, é o único colunista político a confessar seu voto 

publicamente. Ele declarou ser Dilma Rousseff acho que até antes do Lula. Mas nem 

a candidata acredita, quanto mais os leitores, aos quais concede sempre o benefício 

da dúvida. Talvez seja sua maneira disfarçada de recomendar incredulidade. É como 

se escondesse um subtexto: "Não acreditem no que os políticos dizem‖ 

(VENTURA, 2010) 

 
 

Já no blog, o discurso é diferente, assumindo um tom mais sério e formal, uma 

vez que o jornalista faz uso de muitas matérias enviadas por Agências de Notícias e, 

atualmente, não expõe qualquer comentário explícito sobre o que é divulgado ali.  

 

5.3 ESTRUTURA DO BLOG 

 

A Rádio do Moreno possui uma estrutura simples e que possibilita uma fácil 

navegação por todo o site. Os textos enviados pelo autor ficam em destaque, no meio da 

página principal, enquanto links e enquete ficam nas partes laterais, bem visíveis e de fácil 

acesso. 
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Para aqueles que desejam ver antigas postagens do blog, todas elas ficam 

disponíveis no final da página, de forma organizada, separadas por mês e ano. Clicando no 

mês do ano desejado, todos os posts aparecem na tela e podem ser lidos na íntegra.  

A Rádio do Moreno funciona de segunda à sexta. Normalmente, os primeiros 

posts acontecem por volta de nove horas manhã e o último por volta de nove horas da noite. 

Diariamente, a média é de seis postagens.  

No entanto, apesar de não funcionar com publicações de notícias e mensagens 

durante os sábados e domingos, o blog de Jorge Moreno continua ativado para comentários e 

sua rádio funcionando sem interrupções. Sempre durante o último post da sexta-feira, o autor 

observa que a qualquer momento podem surgir boletins ou notícias relevantes que serão 

postadas no blog. 

Analisando rapidamente todos os demais blogs pertencentes ao domínio do site do 

jornal ―O Globo‖, podemos perceber que há um padrão a ser seguido. A primeira vista, todos 

se parecem muito e possuem as mesmas estruturas organizacionais, mudando apenas cores, 

links e o designer superior, onde aparece o nome do blog e a foto de seus respectivos autores.  

É importante apontarmos que, apesar das semelhanças, as pequenas diferenças 

citadas acima são fundamentais e indispensáveis para identificarmos e qualificarmos cada um 

deles. Em seu espaço, Ancelmo Gois usa cores em tons amarelos e laranjas, dando um ar mais 

informal e descontraído a seu blog. Já Ricardo Noblat, optou pelo bege e pelo vermelho, o 

que nos passa a impressão de seriedade e mais formalidade.  

A Rádio do Moreno, apesar de tratar, em sua grande maioria, de assuntos 

políticos, também tem a sua parte mais ―leve‖ e descontraída, que seria, justamente, a 

presença da rádio e a possibilidade de ler as notícias e debatê-las, ouvindo grandes nomes da 

música brasileira. Portanto seguindo esse equilíbrio, o autor optou por usar cores frias, não 
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muito chamativas, no ―corpo‖ de seu blog, mas escolheu um layout diferenciado e jovial para 

a parte superior, onde está localizada sua foto.  

Com uma fonte diferente e moderna, podemos ler o nome do blog e, em seguida, 

há desenhos de aparelhos de som e microfones novos e antigos, fazendo referência à rádio, 

que é seu principal diferencial. O efeito especial de claves de sol saindo do som e passando a 

idéia de música tocando também é um outro diferencial do uso da criatividade do autor. As 

cores, apesar de discretas, chamam a atenção pela mistura e a forma como foram dispostas. 

Outro fator que deve ser considerado, é o fato de, diferente da maioria dos outros autores, a 

sua foto estar disposta à direita do blog. Seguindo uma ordem lógica, as imagens aparecem 

em sequência: primeiro, desenhos referentes à rádio, para em seguida mostrar Jorge Moreno, 

formando assim o nome do blog: Rádio do Moreno.  

 

O espaço destinado aos comentários só pode ser usado por usuários cadastrados 

na Globo.com. Entretanto, esse cadastro é aberto à todo o público, feito de maneira gratuita e 

rápida, não fazendo nenhum tipo de exigência, apenas uma conta de e-mail. Feito isso, o 
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cidadão já pode comentar livremente sobre qualquer matéria que deseja expor sua opinião. É 

interessante falarmos que, no momento em que vai publicar seu comentário, o usuário tem a 

possibilidade de usar o nome com o qual se cadastrou ou pode optar por opinar 

anonimamente, ou seja, sem que ninguém saiba, em momento algum, o seu verdadeiro nome. 

Como já dissemos, a presença de enquetes no blog é constante. Sempre situada no 

lado esquerdo da página, elas mudam, normalmente, a cada mês. Os resultados também ficam 

disponíveis até o momento em que a pergunta da enquete muda.  Além disso, do lado direito, 

há aqueles links referentes a outros blogueiros, que escrevem sobre temas políticos ou não, 

como Patrícia Kogut, Miriam Leitão e Ricardo Noblat.  

Há também outros links disponíveis no site, como por exemplo, o que dá acesso à 

rádio, o ―Diário de uma repórter‖ e o ―Eu Repórter‖. No ―Perfil Sonoro‖ é interessante notar 

que, ao clicarmos no link, somos direcionados a outra página e escutamos uma espécie de 

vinheta, além de a imagem do Moreno na parte de cima, junto ao título, mudar e passar a ser o 

jornalista com um fone de ouvido, fazendo referência àquela página em particular. 

O recurso de comunicação muito usado em blogs, o RSS, já citado no capítulo 

dois, também está presente na ―Rádio do Moreno‖. Utilizando essa ferramenta nesse espaço, 

todas as postagens chegam até o usuário no momento em que ele abre seu navegador, não 

necessitando, portanto, que ele tenha que ir até o endereço do jornalista.  

 

5.4 CONTEÚDO DOS POSTS 

 

A política nacional é o principal assunto tratado durante todo o blog de Jorge 

Moreno. A maioria das notícias são de fontes como Agência Senado e Agência Brasil. Apesar 
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de se tratar de um assunto complexo e desinteressante para muitas pessoas, o autor escreve de 

uma maneira clara, simples e bem objetiva.  

Durante a análise do blog, uma questão importante foi percebida: em nenhum 

momento, o jornalista expõe sua opinião de alguma forma. As mensagens postadas por ele no 

espaço virtual são majoritariamente informativas e totalmente imparciais. Podemos considerar 

que sua opinião é de alguma forma levada até o público através de textos de outros autores e 

colaboradores que Jorge Moreno posta, na íntegra, em seu blog. Quando são divulgados, 

grande parte deles já foi publicada no jornal impresso O Globo, portanto seguem a mesma 

linha editorial do blogueiro.  

Seguindo a linha de raciocínio de Penteado, dos Santos e Araújo, podemos 

concluir, portanto que quando falamos no conteúdo dos posts do blog de Jorge Moreno, 

estamos fazendo referência a um post informativo indireto, uma vez que as notícias são 

postadas sem qualquer valor reflexivo ou opinativo e são de responsabilidade de terceiros 

(Agências de Notícias). 

 

5.5 INTERATIVIDADE 

 

Podemos dizer que a interatividade no blog do Moreno é muito explorada pelo 

autor e vários links para participação dos leitores estão disponíveis em sua página. É possível 

para os usuários, além de responderem a enquetes, ouvirem a rádio 24 horas por dia e fazerem 

comentários sobre qualquer matéria publicada, enviarem suas próprias reportagens em vídeo 

ou apenas áudio, assinar os principais programas da Rádio do Moreno, enviar as notícias para 

qualquer endereço de e-mail e também compartilhá-las em sites, como Technorati, Digg, 

dentre outros.  
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Como já foi dito, os comentários são totalmente livres apenas para usuários 

inscritos na Globo.com, porém o cadastro é simples e gratuito. Nesse espaço, onde acontecem 

as discussões políticas, de acordo com que o jornalista divulga, não há nenhum tipo de 

censura, podendo ser divulgados palavrões, denúncias e nomes de terceiros. Entretanto, está 

disponível para todos os comentaristas, a possibilidade de denúncia de um comentário, ou 

seja, se o leitor acredita que ele está ofendendo desnecessariamente algo ou alguém e está 

sendo abusivo de alguma forma, pode enviar uma reclamação formal para que a equipe julgue 

se é necessário ou não retirar determinado comentário do ar. 

Dentro desse espaço, há também interatividade entre os freqüentadores, uma vez 

que diferentes pessoas, com as mais distintas opiniões e pontos de vista participam de um 

único debate. Alguns, por comentarem a certo tempo, já se conhecem e fazem referências um 

ao outro. É comum vermos também, muitos leitores falarem diretamente ao Jorge Moreno, 

discordando ou não do que foi postado. Porém, em nenhum momento, o jornalista faz 

qualquer tipo de comentário respondendo a esses usuários. 

Aos sábados e domingos, quando, normalmente, não há nenhuma notícia nova 

postada na ―Rádio do Moreno‖, alguns leitores continuam frequentando esse espaço de 

discussão e divulgando informações de outros blogs, como o de Ricardo Noblat que também é 

do Globo. Assim, independente dos posts, os visitantes mais assíduos continuam comentando 

novas notícias. 

 

5.6 INTERFACE 

 

Nesse quesito, vamos analisar algumas questões como acessibilidade, otimização, 

navegabilidade e atualização. Na página de Jorge Moreno, como já foi dito anteriormente, o 

primeiro contato do leitor provavelmente deve acontecer quando este entra no site do jornal 
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―O Globo‖. Ali, ele poderá encontrar, em diversas ocasiões diferentes, um link que o levará 

direto para a ―Rádio do Moreno‖. Como também já avaliamos, o fato de o autor ser conhecido 

e manter uma coluna semanal no mesmo jornal, faz com que os leitores venham a se 

interessar pelo seu trabalho e acessar seu blog com mais frequência naturalmente. 

Por possui um layout simples, sem muitas animações e imagens, com texto 

predominante, o tempo de carregamento do blog é rápido, uma vez que o acesso seja feito 

com uma internet banda larga. Além disso, as funções disponíveis, como links, enquetes e o 

arquivo de todos os posts, estão bem claras e visíveis, sem que o visitante necessite de 

grandes conhecimentos para acessá-los. Todas as ferramentas possíveis de serem usadas se 

localizam, essencialmente, em colunas do lado direito e esquerdo, não tendo, portanto, muitas 

dificuldades para acessá-los.  

As atualizações dos posts são feitas diariamente, com uma média de seis 

postagens diferentes por dia. Essa é uma característica importante de ser analisada, já que um 

dos grandes diferenciais quando falamos de blogs políticos é a possibilidade de rápida 

atualização e a facilidade de divulgação de notícias antes de qualquer outro veículo de 

comunicação tradicional.  

Um problema que encontramos na ―Rádio do Moreno‖ é a existência de um link 

que não está funcionando. Na coluna esquerda, teoricamente, está disponível a coluna 

―Nhenhenhem‖ para que o visitante do site também possa ver o que o jornalista escreve em 

sua coluna impressa. Entretanto, o link não funciona e, até o momento, nada foi corrigido. 

Independente disso, Moreno passou a divulgar neste mês, na íntegra, o conteúdo dessa coluna 

a pedido de leitores.  

 

 

http://oglobo.globo.com/pais/moreno/posts/2010/06/12/nhenhenhem-299534.asp
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5.7 HIPERTEXTUALIDADE 

 

No lado esquerdo do blog, temos o que podemos chamar de ―links institucionais‖, 

ou seja, são aqueles que levam o leitor para blogs de outros autores também hospedados no 

Globo Online e, até mesmo, para a coluna de Jorge Moreno no jornal impresso. Dessa forma, 

temos o que Penteado, dos Santos e Araújo (2006) chamam de ―formação de redes de 

referenciamento entre os próprios blogueiros‖. Já na fileira da direita, temos links que 

possibilitam várias ações de interação entre blog e leitor, como, por exemplo, a enquete e o 

link para que a rádio comece a funcionar.  

Porém, em seus textos de fato, Moreno não utiliza do que chamamos de 

hiperlinks, ou seja, ao longo do conteúdo escrito não há a possibilidade de o leitor ir clicando 

em novos links que possa levá-lo a outras páginas com assuntos relacionados ao do post.   

 

5.8 ANÁLISE GERAL RÁDIO DO MORENO 

 

 

Durante uma semana, acompanhamos diariamente todas as postagens e 

comentários do blog de Jorge Moreno. Do dia oito ao dia 12 de março, tivemos exatamente 33 

postagens, entre textos, vídeos e sonoras, e 205 comentários feitos por usuários.  

Quando nos referimos ao espaço destinado às discussões políticas, notamos que, 

na grande maioria das vezes, os visitantes que fazem comentários são freqüentadores 

assíduos, que leem todas as postagens e muitos até já se conhecem do próprio blog, através 

das discussões. Usuários como Wagner Ribeiro de Sá, Mary_Angela, helio2 e flavioml são 

alguns que sempre aparecem nos comentários discutindo sobre o que o jornalista postou e 
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trazendo novos questionamentos para serem debatidos. Jorge Moreno, em nenhum momento, 

aparece no espaço dos comentários emitindo qualquer opinião ou ponto de vista, debatendo 

com os demais participantes. O jornalista apenas posta os conteúdos e deixa com que a 

discussão transcorra livremente, mesmo nos momentos em que os leitores fazem indagações 

diretas à ele ou questionam determinadas atitudes suas.  

Apesar de haver a oportunidade de fazermos comentários anônimos, durante a 

semana analisada, esse recurso foi muito pouco utilizado pelos usuários. Ainda que não fosse 

verdadeiro, a grande maioria deles assinou seus comentários com o próprio nome e alguns 

utilizaram até mesmo o sobrenome.  

Nesses cinco dias, os posts foram quase que totalmente sobre o universo político, 

com exceção daqueles contendo músicas e vídeos sobre as principais notícias do dia, de 

acordo com o Jornal Hoje e o Jornal Nacional, da Rede Globo. No momento, os assuntos mais 

comentados nessa área eram os royalties do pré-sal e as candidaturas presidenciais de José 

Serra e Dilma Rouseff, o que gerou discordância e muito debate entre os leitores. Entretanto, 

com a postagem de textos de outros autores, como se fossem uma espécie de crônicas, 

Moreno ―ameniza‖ um pouco o ânimo dos leitores, abordando os assuntos mais polêmicos de 

forma mais leve.  

As variadas atualizações por dia do blog, fazem com que alguns posts não sejam 

tão ―disputados‖ e comentados como outros. De forma geral, os usuários não se sentem tão 

motivados e interessados a comentar posts antigos, ainda que o assunto esteja em pauta. 

Alguns deles chegam a indagar e opinar sobre temas relacionados a outros posts, mas 

preferem usar a seção de comentários do post atual, do que comentar naquele que já é 

considerado antigo e não terá mais a mesma quantidade de visitantes do que o atual.  
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Outro aspecto observado na ―Rádio do Moreno‖ é a informalidade entre os 

comentaristas. Os textos são coloquiais e sem muita preocupação com pontuação ou outras 

regras gramaticais. O desejo dos leitores é se expressar de forma clara, exatamente como 

falaria em um debate feito pessoalmente, com o uso de gírias e até mesmo palavrões. Apesar 

de haver um espaço de denúncia contra comentários maldosos e ofensivos, em nossa análise 

não percebemos qualquer atitude nesse sentido de nenhum dos visitantes e todos os 

comentários, até os mais agressivos, permaneceram visíveis no blog, como podemos ver 

abaixo: 

 

Esse clima de informalidade e conversa cotidiana dá liberdade para que muitos 

comentaristas falem de coisas pessoais e se refiram uns aos outros como amigos e velhos 

conhecidos, criando uma certa intimidade entre os participantes, ainda que os mesmos tenham 

opiniões diversas:  
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Atualmente, todo sábado está sendo divulgada no blog a coluna de Moreno no 

jornal ―O Globo‖, porém, normalmente, com essa exceção, apenas a rádio funciona, sem 

nenhuma postagem de notícias. Durante nosso acompanhamento, notamos que, mesmo assim, 

alguns leitores continuam visitando o site durante o sábado e o domingo, movimentando a 

seção de comentários. Eles retiram informações de outros sites e blogs e divulgam para os 

demais, fazendo com que, mesmo sem novas postagens, a ―Rádio do Moreno‖ continue 

informando seus visitantes:  

 

  

Podemos considerar que o espaço funciona como um meio democrático, uma vez 

em que os comentários são totalmente livres, podem ser feitos de qualquer lugar do mundo, 

por qualquer tipo de pessoa, independente de seu posicionamento político, profissão ou idade. 

Ali, naquele momento, todos os usuários são iguais e possuem a mesma oportunidade de 



 

 

66 

expressarem suas ideias, opiniões e pontos de vista, ainda que estes possam parecer absurdos 

e sem fundamentos para muitos. Como exemplo, temos um comentário falando sobre a opção 

sexual da candidata Dilma Rouseff: 

 

No blog, estamos debatendo virtualmente com pessoas que nunca vimos, sem 

sabermos nada a respeito de sua vida profissional ou pessoal, portanto não há espaço para pré-

conceitos que possam vir a atrapalhar e mudar o rumo de um debate face a face. Não há 

qualquer referência negativa à raça, religião ou etnia de nenhum participante, uma vez que 

eles se apresentam ali simplesmente como cidadãos querendo discutir os rumos políticos do 

nosso país. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Com o desenvolvimento da web e suas ferramentas, a internet se expandiu e 

liderou uma verdadeira revolução tecnológica, possibilitando às pessoas formas de 

interatividade, acesso à informação e liberdade de expressão jamais vistas anteriormente. O 

surgimento de novas redes sociais, como Orkut, Facebook, My Space, blogs e Twitter, apenas 

para citar alguns, fez com que os cidadãos se integrassem cada vez mais a esse meio, 

tornando-se verdadeiramente participativos e tendo um canal livre para dizerem aquilo que 

pensam.  

Os blogs políticos, claro, vieram reforçar essa ideia de que podemos, sim, 

conhecer e debater sobre esse universo, até então complicado e até mesmo desconhecido para 

muitos. Uma linguagem clara, simples, informal, o recurso de vídeos, imagens ajudaram a 

construir essa relação de confiança entre máquina e leitor, fazendo com que as pessoas se 

interessem e passem a falar livremente aquilo que desejam para um número significativo de 

outras pessoas. 

Obviamente, não discutimos aqui como se dá o acesso à internet em nosso país e 

nem falamos do grande número de brasileiros que ainda estão distantes dessa tecnologia, uma 

vez que nosso objetivo era analisar como aqueles usuários que acessam regularmente a web 

vêem e recebem essa nova tendência de se fazer política e praticar a democracia, não entrando 

no mérito se eles são ou não de classes privilegiadas.  

Dessa forma, quando falamos em rede e em blogs políticos podemos concluir, 

portanto, que aquele espaço, apesar de não ser acessado por todos os cidadãos, propicia um 

exercício de cidadania e, mais do que isso, se mostra como um verdadeiro local democrático e 

de liberdade de expressão. 
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As inovações e, claro, o acesso à internet só tendem a crescer nos próximos anos. 

Portanto, com o tempo, ainda podemos esperar mais espaço, mais interação, mais informação 

chegando de forma rápida e simples a um número cada vez maior de pessoas.  

O blog analisado neste trabalho, do jornalista Jorge Moreno, exemplifica muito 

bem o que citamos de um espaço totalmente informativo, que oferece aos leitores chances de 

debate e discussão, sem qualquer restrição para que isso aconteça. Além disso, divulga 

informações de forma criativa e simples, através de crônicas, vídeos, imagens e sonoras. A 

presença da Rádio do Moreno funcionando 24 horas por dia, só confirma a possibilidade que 

a internet propõe de oferecer inúmeros serviços em apenas um único site. Na blogosfera, não 

apenas no blog analisado, podemos encontrar, portanto, não apenas informação, mas também 

novas opiniões, novos conceitos, novas pessoas, novas formas de interação e de 

entretenimento. 

É claro que, como já foi dito em capítulos anteriores, não esperamos que a internet 

substitua completamente todos os demais meios de comunicação, como jornais impressos, 

rádio e, até mesmo, a televisão, uma vez que cada um possui suas peculiaridades e suas 

diferentes maneiras de divulgar e informar a população. Entretanto, é importante e 

indispensável pesquisarmos e nos conscientizarmos sobre a grande força que a rede está 

ganhando e a revolução que está fazendo em todo o mundo. Hoje, entender a web e saber usá-

la da forma correta, seja na área política ou em qualquer outra, é estar incluído, consciente e 

participando ativamente de todos os principais acontecimentos mundiais e, principalmente, de 

nosso país.  
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8 ANEXOS 

 

Anexo A – Parte superior da página inicial da Rádio do Moreno 
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Anexo B – Parte inferior da página inicial da Rádio do Moreno 
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Anexo C – Exemplo de enquete publicada no blog 
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Anexo D – Exemplo do “Momento Musical” 
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Anexo E – Texto de outro jornalista publicado no blog 
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Anexo F – Exemplo de vídeo publicado no blog 

 

 

 

 


