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RESUMO 

 

     OOOOs weblogs, páginas pessoais de acesso gratuito para postagem de texto 

na internet, surgiram em 1999 e chamaram a atenção do público a partir de 

2000, ganhando força depois da divulgação, em alguns blogs, dos episódios do 

11 de Setembro, nos Estados Unidos. Desde então, só tem crescido a adesão a 

esse tipo de ferramenta digital. Seu sucesso parece estar relacionado tanto a 

fatores tecnológicos quanto culturais ou, mais provavelmente, aos dois aspectos 

conjugados, acelerando o processo de abertura do pólo de emissão 

comunicacional, que deixou de ser ocupado exclusivamente por uns poucos 

detentores de canais midiáticos convencionais e passou para a mão de 

internautas comuns, cidadãos sem vínculos institucionais com os grandes meios 

de comunicação. 

         Essa mudança abre espaço dentro da mídia online para que se produza um 

jornalismo não-institucionalizado, solto dos padrões da grande imprensa, 

passando a criar um produto que tem potencial para tornar-se uma espécie de 

jornalismo alternativo de grande alcance. Alternativo porque não estaria atrelado 

aos veículos tradicionais, de longo alcance porque estaria disponibilizado num 

meio público, como a internet. Surgem, assim, os weblogs jornalísticos: meios 

híbridos, entre a prática convencional do jornalismo e o blogging. Esse trabalho 

procura apontar o estágio atual da discussão que envolve a aproximação do 

blogging com o jornalismo e evidenciar de que maneiras os blogs se relacionam 

com o jornalismo, tais como: fonte jornalística, espaço crítico em relação à mídia, 

complemento do trabalho jornalístico realizado por profissionais do setor, parte 

integrante da oferta de produtos de jornais e revistas online ou, por fim, como 

parte do projeto editorial de jornais, a exemplo do que acontece no The 

Guardian. Essa dissertação analisa, então, esses momentos em que blogging e 

jornalismo se encontram. 
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INTRODUÇÃO 
 

Acerca dos weblogs1 
          

OOOOs weblogs, ou simplesmente blogs2, são páginas pessoais de acesso gratuito 

para postagem de texto na internet. Eles surgiram em 1999 e se tornaram 

populares a partir de 2000. Desde então, só tem crescido a adesão a esse tipo de 

ferramenta digital. Seu sucesso parece estar relacionado tanto a fatores 

tecnológicos quanto culturais ou, mais provavelmente, aos dois aspectos 

conjugados. O que merece ser destacado, por enquanto, é que, com o advento 

dos blogs, acelerou-se o processo de abertura do pólo de emissão 

comunicacional (LEMOS, 2002), que deixou de ser ocupado exclusivamente por 

uns poucos detentores de canais midiáticos (emissoras de TV, agências de 

notícias, produtoras de filmes e vídeos, gravadoras de discos, etc.) e passou para 

a mão de internautas comuns, cidadãos sem vínculos institucionais com os meios 

de comunicação convencionais3. 

Apesar de se tratar de uma situação realmente nova na história dos meios de 

comunicação mundial, é preciso estar ciente das limitações e dos problemas de 

se enxergar as tecnologias da informação como a “prometida” última fronteira 

entre os povos, capaz de desmantelar virtualmente qualquer barreira física entre 

regiões e pessoas. Primeiro porque as ferramentas de mídia pessoal4 estudadas 

nesta dissertação ainda não estão disponíveis para a maioria da população 

1  Para uma abordagem detalhada do que são os blogs, de suas facilidades tecnológicas e dos seus 

variados usos, conferir BARBOSA E SILVA (2003). 

2  Os temos “weblog” e “blog” são usados indistintamente nesta dissertação, sendo blog uma 

corruptela do termo em inglês weblog, surgido da justaposição das palavras web+log, que significa 

algo como diário de navegação em formato web (DÓRIA, 2001; e BLOOD, 2000). 

3  Para possuir um blog, é necessário apenas ter acesso a um microcomputador e a uma forma de 

conexão à internet, mesmo que seja em meios públicos ou de terceiros. 

4  Termo nosso. 
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mundial. Basta lembrar que dois bilhões de pessoas nunca fizeram uma única 

ligação telefônica5 e que a rede mundial de computadores atinge apenas cerca de 

10% da população do planeta (DREIFUSS, 2003: 118). Depois, porque essa teia 

comunicacional não anula as inscrições culturais provenientes de identidades 

geográficas e do “local” da fala. “O que (a atual realidade da comunicação 

mundial) não deve ser lido na ótica otimista do desaparecimento das fronteiras e 

do surgimento (enfim!) de uma comunidade universal, tampouco na ótica 

catastrófica de uma sociedade na qual a ‘liberação das diferenças’ acarretaria a 

morte do tecido societário” (MARTÍN-BARBERO, 2003: 61, grifos no original). 

Mesmo assim, não se pode ignorar a existência desse fenômeno, nem tratá-lo 

como algo secundário no cenário contemporâneo, visto que a tendência é que as 

tecnologias pessoais da informação e comunicação cresçam cada vez mais. Uma 

pesquisa da Pew Internet & American Life Project divulgada pelo IDG Now! revela 

que, de fevereiro a novembro de 2004, o número de leitores de blogs cresceu 

58% nos Estados Unidos6. 

Posto isto, deve-se colocar ainda que algumas particularidades dos blogs 

em relação ao restante da internet não são variáveis desprezíveis. A mais 

evidente é a sua enorme facilidade de uso – é tão simples quanto um 

processador de textos trivial –, que possibilita a entrada de um grande número 

de pessoas como emissores de informação na web. “Tão fácil de usar quanto um 

processador de texto, a tecnologia dispensa os usuários do tedioso processo de 

codificar manualmente seus posts e links. Qualquer um pode ‘blogar’ em 

minutos”7 (ROSEBLOOM, 2004: 32).  Assim, estimulada pela diminuição das 

barreiras técnicas, muita gente passa a contribuir pessoalmente com o 

5 Dados da Associação Latino-Americana de Integração publicados numa reportagem assinada por 

Jamil Chade, na Agência Estado. (cf. Referências Bibliográficas) 

6  Uso de Blogs Cresce 58% nos Estados Unidos, IDG Now!, 3 de Janeiro de 2005. (cf. Referências 

Bibliográficas) 

7 No original: “As easy to use as a word processing program, the technology spares users from the 

tedious process of hand-coding their postings and links. Anyone can be up and blogging in minutes.” 

(tradução nossa) 



9 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
[ A IMPRENSA NA ERA WEBLOG ] 

 

crescimento do fluxo de informação no globo. Em seguida, vem o caráter 

econômico. Os principais servidores de blogs são gratuitos e, além disso, não 

acarretam vínculos institucionais, como no caso da grande imprensa, nem 

cobram pelo acesso às páginas pessoais. Sendo assim, milhares de pessoas no 

mundo inteiro passam a sair do anonimato (mesmo que seus blogs tenham 

poucos leitores) para tornar-se comunicadores de si próprios. Merece ser 

destacado, por exemplo, o crescimento do número de páginas escritas 

secretamente por mulheres iranianas que, como se sabe, têm boa parte de seus 

direitos de expressão limitados pelo governo religioso do país8. 

Aliás, lugares propensos à pouca abertura política, como é o caso de 

países orientais (KUMAR et. al., 2004), a exemplo do Irã, da China e do Iraque, 

têm, não raramente, se convertido em centros de blogs. Da mesma forma que 

momentos de severa crise política e circunstâncias de catástrofes naturais 

também são capazes de gerar um aumento no fluxo da informação através 

dessas páginas. A bem da verdade, muitos pesquisadores que se voltam para o 

assunto, consideram que os ataques ocorridos em 11 de setembro de 2001, na 

cidade de Nova York, nos Estados Unidos, teriam sido o verdadeiro catalisador9 

do potencial informacional - jornalístico, por conseqüência, numa certa medida - 

dos blogs. “O dia (11 de setembro) está congelado no tempo, mas as explosões 

dos aviões naqueles prédios deram calor novo à geleira midiática, e o gelo ainda 

está derretendo” (GILLMOR, 2004: 22)10. Isso porque, durante a tragédia norte-

americana, foram essas páginas de mídia pessoal, escritas por autores nova-

iorquinos, que conseguiram manter informada um boa parte da população 

daquele país. 

Os blogueiros de Nova York postaram visões pessoais do que eles podiam ver, com 

fotografias, disponibilizando mais informação e contexto do que a grande mídia 

disponibilizava. (…) Um blogueiro do Brooklyn chamado Gus escreveu: ‘O vento 

8  Para saber mais, veja reportagem O Irã na Blogosfera, (BRANT e DIAS).  

9 A esse respeito, conferir reportagem publicada por Marijô Zilveti. (cf. Referências Bibliográficas) 

10 No original: The day is frozen in time, but the explosions of airplanes into those buildingns turned 

new heat on a media glacier, and the ice is still melting” (tradução nossa). 
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mudou de direção e agora eu sei a que cheira uma cidade em chamas. Tem o cheiro 

de plástico queimando. Ele vem com céu marrom cáustico, com jatos de caça 

sobrevoando-o. O que eu vejo na tevê é como algum tipo de um filme ruim de 

Godzilla, com efeitos especiais menos convincentes. Então, eu saio e vejo tudo a 

olhos nus.11 (GILLMOR, op. cit.: 20). 

O mesmo fenômeno se repete em relação às notícias da guerra declarada 

pelos Estados Unidos contra o Iraque e na tragédia natural do tsunami que 

varreu a costa de diversos países asiáticos no fim de dezembro de 2004. No caso 

da guerra do Iraque, numa comparação entre blogs e imprensa 

institucionalizada, o público indica que os primeiros trazem mais detalhes e tem 

mais mobilidade para deslocar-se sobre o solo do conflito, sendo capazes de 

trazer um maior número de relatos, como explica um leitor: 

O que é diferente nos blogs iraquianos, e na informação em primeira mão que eu 

obtenho de meus parentes em Bagdá, é aquilo que fala sobre os detalhes. A mídia 

impressa (…) pode oferecer boas histórias, mas elas versam sobre o grande esquema 

das coisas. Colocam as coisas no contexto político e tudo o mais… Eu não posso me 

relacionar com a administração dos EUA e as relações Shia Sunni. Entretanto, eu 

posso me relacionar com o telhado quente na casa de Riverbend12. Eu posso me 

relacionar com a falta de eletricidade na casa de Salam. Eu posso me relacionar com 

as flores que ficaram empoeiradas cobertas pela sujeira trazidas pelos bombardeios, 

no jardim do meu sogro em Bagdá. Eu posso me relacionar com você, Christoffer 

(sic), quando uma bomba explode num de seus primeiros dias em Bagdá… É 

basicamente isso que você me oferece Christoffer: você torna isso mais pessoal do 

11 No Orginal: “New York City bloggers posted personal views of what they would seen, with 

photographs, providing more information and context to what the major media was providing. (…) A 

Brooklyn blogger named Gus wrote: ‘The wind just changed direction and now i know what a burning 

city smells like. It has the smell of burning plastic. It comes with acrid brown skies with jet fighters 

flying above them. the stuff I’m seeing on teevee is like some sort of bad Japanese Godzilla movie, 

with less convincing special effects. Then I’m outside, seeing it with my naked eyes” (tradução 

nossa). 

12 Nota da tradução: Riverbend e Salam, citado a seguir, são autores de blogs iraquianos. Outros 

blogs escritos do Front são relatados em reportagem por Juliana Doretto. (cf. Referências 

Bibliográficas) 
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que foi.(ALLBRITTON apud MILLER, 2004)13 

Há alguns pontos provavelmente similares entre os espaços deixados pela 

grande mídia - e cobertos pelos blogs -, tanto no caso da guerra contra o Iraque, 

quanto na questão do tsunami asiático. Ao que tudo indica, sempre que um 

evento de grandes proporções surge de forma não programada, a imprensa 

perde em agilidade e volume para o montante de páginas de mídia pessoal 

espalhadas na internet. Essas páginas dispensam a programação, a organização 

prévia, o investimento de enviar um repórter para o local dos acontecimentos e a 

burocracia que, em certo grau, quase sempre está presente no funcionamento de 

instituições jornalísticas. Por isso, nesses casos, os blogueiros, mesmo que de 

modo inconsciente, estariam desempenhando um papel que é caro ao 

jornalismo, como a coleta e a distribuição da informação. Foi dessa maneira, que 

as câmeras fotográficas digitais dos turistas hospedados em balneários asiáticos 

conseguiram captar muito mais imagens da catástrofe do que qualquer órgão de 

imprensa dificilmente poderia ter feito. Essas informações - não apenas 

fotografias, como vídeos e relatos - foram organizados em páginas na web, e se 

encontram disponíveis para o público14. 

Mesmo considerando as limitações dessa ferramenta, não se deve relegar 

seu potencial de abrir espaços, de dar vez e voz a grupos ou indivíduos que 

dispõem de pouco ou nenhum acesso aos veículos de comunicação 

institucionalizados, não apenas somando mais do mesmo nesses meios, mas 

13 No original: “What it’s different in Iraqi blogs, and in the firsthand information I gain form my 

relatives in Baghdad, is that it’s about the details. Print media (…) may offer good stories, but they 

are about the grander scheme of things. Putting things in political context and all… I cannot relate 

to the U.S. administration and the Shia Sunni relations. However, I can relate to the hot roof on 

Riverbend’s house. I can relate to the lack of electricity in Salam’s house. I can relate to the flowers 

that get dusted over by the dirt that comes with bombing, in the garden of my father-in-law in 

Baghdad. I can relate to you, Christoffer (sic), when a bomb explodes on one of your first days in 

Baghdad… That’s what you basically offer me, Christoffer: you make it more personal than it already 

was.” (tradução nossa) 

14 A esse respeito, ver artigo de Francisco Madureira e a reportagem Tsunami Blogs, da CBC News 

(cf. Referências Bibliográficas). 
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também fazendo valer suas individualidades. Neste caso, estaríamos assistindo à 

entrada de uma nova forma de comunicação no cenário midiático, e jornalístico 

por conseqüência. Nova não em relação à plataforma de publicação e mídia (caso 

do surgimento do cinema, da televisão e da internet), mas que se diferencia dos 

demais por enfatizar justamente a fala dos que estão fora de outros meios e 

veículos. 

Esse tema é tratado em profundidade pelo jornalista  Dan Gillmor, um 

entusiasta da web como forma de democratização do jornalismo, que publicou, 

em julho de 2004, o livro We the Media: Grassroots journalism by the people, for 

the people. Sua obra defende que, através da internet, o jornalismo popular, que 

sempre existiu, pode ganhar corpo e se fortalecer, alcançando um público cada 

vez mais abrangente. Essa opinião é reforçada pelo jornalista William Bowles, 

que tem uma página15 na internet dedicada à investigação do que ele chama de 

“novo imperialismo”. Num artigo publicado no site Cold Type16, Bowles afirma 

que, devido ao fenômeno da internet - blogs aí incluídos-,  o que antes era 

considerado jornalismo “alternativo” perde esse rótulo e passa a se impor pela 

força do volume de informações que disponibilizam. “Diferentemente da 

cobertura de ‘aventuras’ imperiais anteriores, nas quais a mídia ‘alternativa’ foi 

meramente ignorada, nos movemos para a posição em que coletivamente (e isso 

é importante) nós somos agora levados a sério”17 (BOWLES, 2005). Esses são 

alguns dos enfoques que nos permitem, assim, traçar a aproximação dos blogs 

com o jornalismo. Outras questões são colocadas a seguir. 

15 http://www.williambowles.info 

16 www.coldtype.net 

17 No original: Unlike the coverage of previous imperial ‘adventures’ where the ‘alternative’ media 

was merely ignored, we have moved to the position where collectively (and this is important), we 

are now being taken seriously. 
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Os weblogs e sua inserção na mídia brasileira 

[pontuando o contexto cultural] 

 

AAAApesar das disparidades sociais do Brasil e da baixa média de brasileiros 

conectados à internet18, o país desponta no cenário mundial como um dos 

maiores ‘produtores’ de weblogs do planeta. De acordo com matéria publicada na 

revista Wired19, estima-se que o Brasil detenha o segundo lugar em número de 

blogs, perdendo apenas para os Estados Unidos. Além disso, todos os 

mecanismos de contagem de blogs no mundo destacam a participação dos 

brasileiros. O Blogcensus20, por exemplo, aponta que o português é a língua 

responsável pelo segundo maior grupo de blogs, perdendo apenas, 

evidentemente, para o inglês – não é demais lembrar que quatro países que têm 

o inglês como língua oficial (EUA, Canadá, Reino Unido e Austrália) superam o 

Brasil em número total de hosts21, enquanto Portugal não ocupa sequer uma 

posição no ranking dos 30 países mais conectados à rede mundial, bem como os 

outros países de língua portuguesa, que também não chegam a ser citados pela 

pesquisa. Pelos números do Blogcensus22, que desenvolveu um método de 

aferição voltado para os weblogs, em 2003 existiriam 1,2 milhão de blogs 

escritos em inglês e, na seqüência, 80 mil em português. A fragilidade desses 

18  Apesar de ocupar o oitavo lugar entre os países com maior índice de acesso à internet no mundo, 

segundo dados de 2004 do Comitê Gestor da Internet no Brasil, (disponível no endereço eletrônico: 

http://www.cg.org.br/indicadores/brasil-mundo.htm#mundo), o Brasil só tem 8% de sua população 

total conectada à internet, de acordo com a Anatel . Esse número sobre para 10,3% da população 

segundo a última Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio (Pnad), realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatítica (IBGE). 

19  “Brasil, o país do blogging”, 16.set.2002 

20  www.blogcensus.net 

21  Conexão de acesso à internet. 

22  Pesquisa realizada em junho de 2004. 
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dados precisa ser pontuada. Uma reportagem publicada pela revista Wired em 

setembro de 2002 já apontava que o Brasil tinha mais de 150 mil weblogs 

apenas em servidores nacionais. Ou seja, sem contar os sites ‘nacionais’ 

hospedados em portais internacionais. 

Reforçando ainda mais a evidência da popularidade dessas páginas 

pessoais no Brasil, está o índice de blogs mais influentes – com maior quantidade 

de links para eles – no mundo. Entre os 25 mais requisitados, naquela altura, 

estavam dois brasileiros, com o pioneiro Interney23 em sétimo lugar. Além disso, 

vários servidores de blogs identificam os brasileiros como seus principais clientes. 

É o caso do Fotolog24, portal norte-americano voltado para a postagem de 

fotografias digitais (um tipo bem específico de blog), que afirma possuir 409 mil 

usuários brasileiros, contra 123 mil do Chile e 107 mil dos Estados Unidos, sendo 

o primeiro, o segundo e o terceiro maior grupo de clientes, respectivamente25. O 

volume de brasileiros interessados em montar um flog (blog para postagem de 

fotos) é tão grande, que o portal fixou o número de novos associados brasileiros 

ao máximo de 500 por dia, uma limitação válida apenas para o público do Brasil. 

Uma outra prova da popularidade dos blogs brasileiros veio à tona durante 

uma premiação concedida pela televisão alemã Deutsche Welle aos melhores 

blogs do mundo, no Best of the Blogs26. Durante a votação dos melhores sites, 

que envolvia a participação dos leitores do site da emissora, o Brasil ficou entre 

os finalistas de várias categorias, chegando a conquistar os prêmios de Melhor 

Blog, de acordo com a audiência, concedido à página Por um Punhado de Pixies 

(com 30% dos votos gerais),27 de um publicitário que assina seus textos como 

Nemo Nox; e de Melhor Blog Jornalístico em Português, para o jornalista Ricardo 

Noblat28, que obteve 48% dos votos nessa subdivisão do prêmio.  

23  ht  tp://www.interney.net 

24  http://www.fotolog.net  

25 Dados pesquisados em junho de 2004. 

26 http://www.thebobs.de/bob.php?language=pt  

27 http://www.nemonox.com/ppp 

28 http://noblat.blig.ig.com.br  
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Embora esses dados devam ser usados com muita cautela, já que ainda 

não existe uma maneira de auditar oficialmente o número de blogs no mundo, 

não deixa de ser relevante que várias aferições e estimativas revelem ser o Brasil 

um grande pólo de criação desse tipo de página pessoal, chegando até a tornar a 

língua portuguesa como a segunda mais influente de toda a blogosfera. Quando 

se considera que o país é apenas o oitavo em número de hosts e, no caso dos 

blogs, que perde apenas para países de língua inglesa, essa informação passa a 

ser ainda mais significativa. Partir para analisar genericamente o interesse dos 

brasileiros por essa forma de publicação e expressão na internet é o que se 

pretende fazer nos próximos tópicos. 

 

 

Os blogs em meio ao debate globo & centro-periferia 

 

         DDDDe acordo com estudo realizado por Lemos (op. cit), o que está em jogo 

no caso das páginas pessoais na internet é a abertura do pólo de emissão da 

comunicação para quem, até então, encontrava-se sempre e apenas como 

consumidor da mídia. Além disso, como demonstrou Cunha (2003), a internet 

não se limita a repetir as relações de centro-periferia encontrados no mundo 

real,29 mas também é responsável pela criação de novas formas de centro e de 

periferia. Assim, poderia-se dizer que o Brasil, com seus dados altamente 

contraditórios em termos econômicos e sociais,30 seria um exemplo dessa 

condição maleável de centro e periferia. Enquanto o país não se destaca nos 

meios de comunicação convencionais, limitando-se a um papel de coadjuvante 

nas reportagens divulgadas pelas agências de notícias, redes de televisão e 

29 O termo “real” aqui aplica-se apenas como uma distinção entre o mundo físico e o universo criado 

no ciberespaço. 

30 O país é responsável pela 15a maior economia mundial, mas esse índice não se reverte na 

qualidade de vida dos brasileiros,  segundo o Índice de Desenvolvimento Humano, em que ocupa 69o 

lugar. 
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imprensa internacionais, torna-se um centro irradiador de blogs31, essa forma de 

comunicação pessoal e que dispensa vínculos institucionais. Nesse ponto, corre-

se o risco de cair na tentação de afirmar que a tecnologia dos blogs concorre 

para a democratização dos meios de comunicação, assunto que não pode ser 

tratado de forma tão simplista. É necessário, então, refletir um pouco mais sobre 

o papel e o espaço que cabem a essas páginas como uma espécie de mídia 

individual que, geralmente, termina por somar-se à grande mídia. 

         Primeiramente, é preciso pontuar que os blogs, vistos apenas pelo prisma 

de serem publicações na internet, são de fato, uma forma de mídia pública, já 

que estão acessíveis a todos os internautas. Entretanto, essas páginas não estão 

convencionalmente ligadas à grande imprensa ou corporações do ramo da 

comunicação. No Brasil, já começam a surgir na rede os primeiros casos de 

blogueiros profissionais, a exemplo de Ricardo Noblat, mas a maioria dos 

servidores de blogs cancelam as páginas que se prestam a algum tipo de 

comércio. Dessa forma, talvez se possa observá-los como resíduo de um excesso 

de modernização ou como uma sobra de infra-estrutura midiática subutilizada, 

gerada a partir do boom das empresas “pontocom” no final dos anos 90. Esse 

fenômeno, no que se refere às relações capitalistas, foi comentado por David 

Harvey (1992: 210), na seguinte reflexão: 

 

Mas, em épocas de dificuldades econômicas e de intensificação da concorrência, 

capitalistas individuais são obrigados a acelerar o giro do seu capital; quem é mais 

capaz de intensificar ou acelerar a produção, a comercialização, etc. tem melhores 

condições de sobrevivência. Portanto, as modernizações que afetam o tempo de 

giro não são implantadas numa taxa uniforme. Elas tendem a agrupar-se 

principalmente em períodos de crise. 

 

Harvey comenta ainda que esse movimento de aceleração do capital, em alguns 

casos, tende a gerar uma onda de inovação tecnológica que nem sempre 

31 Nesse ponto, deve-se chamar a atenção para o problema da especificidade da comunicação num 

contexto internacional de um país que fala uma língua pouco adotada internacionalmente, como é o 

caso do português. 
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consegue ser absorvida pelo mercado. Assim, pode-se pensar o blog justamente 

como resultado de um excesso de mídia que se tornou improdutivo para o 

capital. O acúmulo de servidores de rede, microcomputadores, redes de conexão 

e espaço nos satélites, cuja demanda foi superdimensionada e que, atualmente, 

está ocioso na maior parte do planeta, foi evidenciado por Sueli Fragoso (2003). 

Dessa forma, os blogs não interferem nos planos de expansão dos meios de 

comunicação capitalistas e, sem as restrições impostas pela lucratividade, pelo 

menos até agora, os blogueiros desfrutam de grande liberdade32 dentro desse 

sistema de publicação. 

         A ausência da necessidade de ser rentável talvez seja uma das chaves 

para compreender os blogs como um espaço autônomo e independente da 

internet, tendo levado milhares de pessoas no mundo inteiro a registrar seu dia-

a-dia, suas idéias e opiniões na rede mundial de computadores. Esse fluxo de 

informação não se vincula, necessariamente ou propositadamente, a traçados 

geográficos e pertinências regionais. Nesse ponto, vêm à tona dois elementos 

relevantes ao debate. O primeiro diz respeito a todas as questões referentes à 

identidade e diferença e, no caso do Brasil especificamente, de como a mídia 

representa todos os variados matizes das identidades culturais do país, tema que 

será detalhado mais adiante. Em segundo lugar, deve-se refletir como essas 

publicações pessoais se inserem no contexto de comunicação global e na 

dinâmica centro-periferia. Mesmo que esses dois argumentos tendam a se 

confundir em alguns momentos, é necessário tentar separá-los. 

 

Contexto global  

Começando pelo segundo ponto levantado, pode-se dizer que os blogs, 

apesar de estarem inseridos num panorama mundial, não negam suas relações 

com o lugar de onde foram elaborados, como fez ver Prewitt, numa reflexão 

32  Apesar de realmente dispor de muitas facilidades de publicação, é vedado aos blogueiros fazer 

comércio nos sites. Há também o registro do caso de um blog pernambucano 

(www.vidastrocadas.blogger.com.br) cujo autor teve suas senhas de acesso canceladas pelo servidor 

Blogger.br (www.blogger.com.br) por ser acusado de incitar a violência. 
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sobre a globalidade: 

 

A globalização não torna irrelevantes as especificidades de lugar. Qualquer que seja o 

significado da palavra ‘globalização’, o fenômeno para o qual ele aponta é claramente 

construído por dezenas ou até milhares de lugares separados, nem todos caminhando no 

mesmo compasso (apud MOREIRAS, 2001: 74). 

 

Sendo assim, apesar da importância de poder conectar-se ao mundo, essa união 

planetária não cria por si só, aleatoriamente, cidadãos universais desenraizados e 

sem vinculações de origem e território. Ao mesmo tempo, essa tecnologia, ao 

aumentar o acesso à informação, principalmente àquela que diz respeito a uma 

troca intercultural mais individualizada, amplia a formação de laços identitários e 

contribui para o surgimento de novas inscrições culturais, que, freqüentemente, 

devem somar-se às adquiridas pelos laços sócio-regionais primários. Como 

percebeu MARTÍN-BARBERO: 

 

Os jovens vivem hoje a emergência das novas sensibilidades, dotadas de uma especial 

empatia com a cultura tecnológica, que vai da informação absorvida pelo adolescente 

em sua relação com a televisão à facilidade para entrar e mover-se na complexidade das 

redes informáticas. (…) Produzindo novas comunidades que respondem a novos modos 

de perceber e de narrar a identidade. (op. cit.: 66, grifos no original) 

 

Dessa forma, a questão da globalidade não pode ser encarada apenas como um 

fruto das novas tecnologias da informação. Seria mais coerente pensar essas 

formas de publicação na internet como um dos elementos que dão voz e 

evidenciam a existência de comunidades globais. Num segundo momento, é 

inegável que os blogs terminam por causar novos laços culturais. “O uso (da 

tecnologia) reconstrói e ressignifica, a exemplo do weblog, que de simples 

registro de atividades realizadas num servidor tornou-se poderosa ferramenta 

integradora e reprodutora de relações sociais” (RODRIGUES PAZ, 2003).  A 

autora ressalta, assim, a possibilidade que a tecnologia oferece para que se 

criem novas e inúmeras redes comunicacionais, numa margem de interação 

bastante ampliada e desvinculada do contato físico. Não se autoriza a dizer com 

isso que essas redes deixaram de ser marcadas pelas subjetividades e 
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identidades relativas ao ‘lugar’ das pessoas que participam desse contato virtual. 

 

Centro-Periferia  

Se não apagam as marcas de identidade ‘local’ presentes no discurso dos 

blogueiros, parece claro que os blogs também não desmantelam laços da 

problemática entre centro e periferia. Eles podem, entretanto, contribuir para 

que novos centros possam surgir em áreas antes “invisíveis” à grande imprensa 

e à mídia de uma maneira geral, permitindo, inclusive, que esses lugares ou seus 

sujeitos possam ser incorporados pela mídia internacional. É o caso do blog Were 

is Raed33, escrito por um jovem iraquiano de 29 anos que assinava posts como 

Salam Pax. Escrita em inglês, sua página na web esteve incluída de maneira 

central na última guerra dos Estados Unidos contra o Iraque, tornando-se fonte 

de informações para boa parte dos veículos de comunicação de todo o mundo, 

inclusive do Brasil. Depois da guerra, Salam Pax permaneceu merecendo 

destaque até em veículos britânicos como o jornal The Guardian34 e a emissora 

BBC, além de ter lançado um livro35 com seus relatos sobre o conflito. Vale 

ressaltar que todo esse destaque louva alguém que ostenta a seguinte inscrição 

na tela de abertura de página: “O Ocidente vence o mundo não pela 

superioridade de suas idéias ou valores ou religião, mas pela sua superioridade 

em aplicar uma violência organizada. Ocidentais freqüentemente esquecem esse 

fato, não-ocidentais nunca esquecem (Samuel P. Huntington)”36. Apesar de uma 

apresentação tão pouco convidativa, seu blog fez um enorme sucesso entre os 

ocidentais, chegando a ser citado mais que fontes oficiais iraquianas em algumas 

33 O blog www.dearraed.blogspot é hospedado no portal norte-americano Blogger 

(www.blogger.com) 

34  http://www.guardian.co.uk/Iraq/blogger  

35  O primeiro capítulo do livro está disponível para download em outro blog, criado especialmente 

para tratar do assunto: http://www.thebaghdadblog.com  

36  No original: "the West won the world not by the superiority of its ideas or values or religion but 

rather by its superiority in applying organized violence. Westerners often forget this fact, non-

Westerners never do. (Samuel P. Huntington)" 
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matérias sobre a guerra. 

Levado ao topo da lista das páginas mais acessadas da web por motivos 

circunstanciais, Were is Raed  foi capaz de alterar a noção de centro-periferia da 

mídia internacional, chamando a atenção para o povo e o lugar de fala 

iraquianos. Entretanto, não se deve imaginar que tal fenômeno aconteça apenas 

em casos extremos, como uma guerra. Aliás, a fluidez da relação geográfica de 

centro e periferia já havia sido percebida por Soja, antes mesmo da 

popularização da internet: 

 

A industrialização capitalista em larga escala tem ocorrido, pela primeira vez, numa 

série de países e regiões periféricos, enquanto muitos países centrais têm passado por 

um extenso declínio industrial regional. Essa combinação de desindustrialização e 

reindustrialização desarticulou as antigas definições globais de centro e periferia, de 

Primeiro-Segundo-Terceiro Mundos, e criou os contornos provisórios de uma divisão 

internacional do trabalho diferente, senão inteiramente nova (1993: 225). 

 

Além disso, o mesmo autor defende ainda que  
 

(…) Essa dupla polarização ocorre em muitos níveis ou escalas diferentes e que, em cada 

escala, as configurações sociais e espaciais específicas podem-se modificar ao longo do 

tempo, sem necessariamente modificar a própria estrutura subjacente (do capitalismo). 

Um país central ou uma região central de um país podem tornar-se parte da periferia, e 

o que antes era a periferia pode tornar-se parte do centro. (op. cit.: 137) 

 

A partir da discussão de Soja, é possível perceber que o fato de deslocar-se 

para o centro em determinados momentos e situações não faz de um país (nem 

de sua mídia ou imprensa), necessariamente, uma região central. Isso também 

não altera as configurações gerais de forças do capitalismo. A articulação se dá 

de modo cambiante e precário, mas sua fragilidade não é um motivo para que 

ela seja ignorada. E se “as barreiras espaciais só podem ser vencidas pela 

criação de mais espaço (e comunicação)” (HARVEY, 1992), poderia se supor que 

a criação de blogs é um passo importante na superação de espaços – que podem 

ser físicos, mentais e sociais (SOJA, op. cit.) –, colaborando para construção de 

um número cada vez maior de novos centros e novas periferias, de forma que a 

aceleração da alternância seja capaz de embaralhar de vez as polarizações 
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geocêntricas, etnocêntricas, econômicas, midiáticas ou de qualquer outra 

natureza. 

Talvez seja importante ressaltar ainda que esse deslocamento de ponto de 

vista é capaz de afetar não apenas a imagem que o resto do mundo constrói 

sobre determinado local, mas também pode influir na forma como um povo se 

vê, espelhado na maneira como é notado por si próprio e pela comunidade 

internacional. “A comunicação é percebida, em todo caso, como o cenário 

cotidiano do reconhecimento social, da constituição e expressão dos imaginários 

a partir dos quais as pessoas representam aquilo que temem ou que têm direito 

de esperar, seus medos e suas esperanças” (MARTÍN-BARBERO, op. cit.: 62). É 

assim que, a partir desse apontamento de Barbero, poder-se-ia pensar não 

apenas a contribuição do Brasil para a blogosfera, mas de que forma o conjunto 

de blogs do país poderia alterar o olhar do seu povo sobre si mesmo, a partir de 

sua própria fala, sem o excesso de mediações da grande imprensa 

institucionalizada e oferecendo a possibilidade de abrir o campo da emissão da 

comunicação para o cidadão comum. 

 

 

Os blogs vêem o Brasil  

[o país no contexto midiático global] 

 

OOOOcupando uma  posição relativamente pouco importante no cenário 

midiático mundial37, o Brasil consome com voracidade as informações 

globalizadas que aportam no país. Filmes estrangeiros (norte-americanos em 

maior número, mas também franceses, espanhóis, italianos, argentinos, 

iranianos e escandinavos, entre outros) lotam as salas de cinema brasileiras. 

37  Mesmo não sendo um país protagonista da comunicação internacional, o Brasil desfruta de algum 

prestígio nesse cenário, exportando telenovelas para países como México, China e Portugal, além de 

contar com emissoras de televisão do grupo Globo em Portugal. Ainda assim, nenhum grupo de 

comunicação do país dispõe de uma grande agência de notícias internacional, impedindo que se 

ofereça à mídia global uma imagem do Brasil a partir do próprio país. 
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Canais de TV por assinatura oferecem, com algumas semanas de atraso, as 

principais séries de TV dos Estados Unidos e algumas européias. Filmes e 

‘enlatados’ de outras partes do globo também ocupam a grade de programação 

das TVs abertas. Sem falar na oferta de música internacional, revistas e jornais 

que chegam de todos os cantos, mormente pela internet. Por outro lado, o 

principal núcleo de construção e representação das identidades nacionais são as 

telenovelas, notadamente aquelas transmitidas pela TV Globo. Apenas 

recentemente, com a retomada da produção de filmes nacionais, o cinema 

brasileiro começou a tornar-se um segundo esteio dessa representação 

identitária. Fica evidente que os núcleos de criação e emissão dessa auto-

imagem são restritos e concentram-se nas mãos de poucos grupos. 

Por outro lado, o número de blogs no Brasil cresce a cada dia. Uma 

pesquisa da palavra “blog” restrita a páginas em português na poderosa 

ferramenta de pesquisa Google38 resulta em 2,05 milhões de páginas. O Brasil, 

como já foi destacado anteriormente, seria um dos pólos da blogosfera. Tal 

situação talvez possa ser compreendida como uma resposta ao desencaixe entre 

as imagens que a mídia reproduz da maioria dos brasileiros e o que essas 

pessoas realmente sentem e desejam. Num contexto de recepção massiva de 

informação e de bombardeamento de representações identitárias de todos os 

tipos, a saída encontrada por um grupo de brasileiros com acesso à internet seria 

a criação de mais representações de identidades, não voltadas para a construção 

de imagens coletivas, mas para a afirmação das individualidades39. “Há a 

necessidade de reafirmar o que é singular, num planeta em que as pessoas se 

intercomunicam e se informam, umas sobre as outras, 24 horas por dia, 365 dias 

por ano, das maneiras mais abertas, uma vez que o ocorrido em qualquer parte 

é difundido de forma instantânea e múltipla” (DREIFUSS, 2003: 125).  

No caso do Brasil, um país altamente marcado por inúmeras combinações 

38  www.google.com.br, pesquisa realizada em abril de 2005. 

39  Como a maioria dos blogs é pessoal e personalística, eles são marcados pela reafirmação de 

individualidades. O que não significa, evidentemente, que não se consiga analisá-los conjuntamente 

e que não se possa encontrar nesses grupamentos marcas de identidades coletivas.  
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de mitos nacionais40, o destacamento das individualidades talvez seja um 

fenômeno mais expressivo, nos blogs, que a criação e o reforço de identidades 

coletivas pré-estabelecidas pela mídia, pela literatura ou até pelo pensamento 

acadêmico. Vários exemplos poderiam ser relacionados para evidenciar essa 

característica dos blogs nacionais. Apresentam-se, então, alguns deles: 

 

Humming out 

Silenciou de repente e a música ficou mais alta. Arrepios de pensar em todo esse 

barulho entranhando em mim durante todo o dia, o humdrumm das máquinas, as 

pessoas por todo o prédio, as luzes chegando a seus destinos em suas velocidades 

fantásticas. Eu só queria dizer e disse, eu só queria ter e tive, eu só queria extrapolar e 

caprichei. Lua nova. Mirei o espelho d’água e vi que não adianta nada querer fingir que 

a lágrima é pintada, porque não é, ela está lá, esperando quieta. Tentei me machucar, 

atirando-me pedras de todas as densidades, mas não é pela dor que vou chegar dentro 

de mim. Foi então que, sobrepondo duas imagens quase idênticas, refleti o Amor e 

enxerguei meu rosto há tanto tempo ausente. 

 

 O texto da jovem Ana Carolina,41 que se autodefine como “pagã, escritora, 

desenhista, pintora, psicóloga de plantão, taróloga não iniciada, traça de 

biblioteca, dançarina de Herodes”, pode ser considerado tudo menos o retrato do 

que a mídia vende como sendo ‘uma baiana autêntica’. Sem referências às 

relações etno-musicais ou ao clima excessivamente festivo da Bahia, que 

permeiam o imaginário brasileiro e são reforçadas constantemente pelas 

representações midiáticas, seus posts trazem um quê de melancolia e 

referências a escritores de abrangência universal, como Oscar Wilde, por 

exemplo. Ao ler seu blog, parece óbvio que qualquer pessoa nascida na Bahia 

pode interessar-se por autores como Wilde e irradiar um pouco de tristeza pela 

40  O mito da mulata sensual, da preguiça dos baianos, da boa vida dos cariocas, do espírito 

empreendedor dos paulistas, da organização dos imigrantes italianos e alemães que colonizaram a 

região Sul, da lentidão e da incapacidade dos nordestinos, entre outras imagens que povoam a mídia 

de uma maneira geral. 

41  Link permanente: http://www.kendra.blogger. com.br/2003_09_01_archive.html 
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web. Mas parece igualmente óbvio que essa representação dos baianos está 

longe de materializar-se nos meios de comunicação tradicionais, como as 

telenovelas, por exemplo. 

Um desencaixe semelhante vem  dos posts de Gabriel Lucca (Moskito), no 

blog ¿De que jeito?. Moskito, 20 anos, solteiro, pai de menino de quatro anos, 

dedicou um dos seus maiores textos para relatar que sofre de uma disfunção 

sexual42. O curioso é que, além de percorrer caminhos muito pouco explorados 

pela mídia, que geralmente esmera-se em retratar os jovens do sexo masculino 

como símbolos de vitalidade sexual, o blogueiro ainda aborda o assunto com 

bom-humor e descontração. Ao narrar o problema com naturalidade, Moskito 

chega a quase confundir seus leitores, que poderiam perceber o texto como mais 

uma de suas brincadeiras. A linguagem utilizada pelo autor do blog é totalmente 

coloquial, incluindo palavrões e gírias, aproximando-se bastante do falar de uma 

certa camada de adolescentes e jovens brasileiros que costuma ter seus hábitos 

e modos de expressão podados – ou totalmente reenquadrados – pelas 

telenovelas, pela publicidade e pelo jornalismo. É nessas brechas, deixadas pela 

imprensa e pela chamada grande mídia, que o blog pode inserir-se e conquistar o 

seu espaço, não para negar a mídia, mas para somar-se a ela como uma voz 

diferente, ampliando os pontos de vista que dela escapam. 

42  www.dequejeito.com.br. O texto citado está disponível na íntegra, no Anexo 1 desse trabalho. 
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1 METODOLOGIA  

[ Em busca da imbricação blogging - jornalismo ]  

 

 

AAAA    imbricação entre as atividades de blogging e jornalismo tem intrigado 

muitos profissionais, tanto do meio acadêmico quanto da área jornalística43. Os 

primeiros sinais a esse respeito foram registrados em sites ou portais de 

jornalismo na internet, nos quais profissionais do setor queixam-se ou apontam 

para o que consideram uma invasão dos blogueiros na seara antes vedada a 

jornalistas. 

  

Enquanto ninguém está realmente certo de aonde tudo isso está nos guiando, meu 

palpite é que a prática do blogging representa o Grau Zero de uma revolução da Web-

difusão pessoal. A escrita blogueira vai conduzir a uma poderosa nova forma de 

jornalismo amador quando milhões de usuários da net - especialmente os jovens - 

tomarem os papéis de colunista, repórter, analista e editores, enquanto moldam sua 

própria rede de difusão44. (LASSICA, 2002) 

 

A situação torna-se ainda mais complexa no caso do Brasil, onde a legislação 

estabelece determinados critérios para a prática da redação em jornais 

(impressos, televisivos, radiofônicos ou mesmo virtuais), sendo uma exigência 

básica a apresentação de um diploma de graduação em curso superior de 

jornalismo ou de comunicação social. Os blogs, ao contrário, são espaços abertos 

43  A esse respeito, pode-se conferir Lasica (2002) e Raysford (2003).  

44  No original: While no one is really sure where this is all heading, my hunch is that blogging 

represents Ground Zero of the personal Webcasting revolution. Weblogging will drive a powerful 

new form of amateur journalism as millions of Net users — young people especially — take on the 

role of columnist, reporter, analyst and publisher while fashioning their own personal broadcasting 

networks. (Lasica, 2002) (tradução nossa). 
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na internet, que exigem de seus usuários apenas um meio de conexão à web, 

mesmo que seja em equipamentos de uso público. Essa abertura do campo de 

produção (pólo de emissão) midiática e sua conseqüente aproximação dos meios 

de comunicação, notadamente os jornalísticos, começa a merecer uma análise 

mais detalhada por parte da academia. Ainda são escassos, entretanto, os 

estudos que se dedicam com especificidade a essa relação, que foi evidenciada 

principalmente no caso da cobertura da Guerra do Iraque, quando um jovem 

arquiteto assinando seu blog com pseudônimo de Salam Pax, passou a transmitir 

informações sobre o bombardeio a Bagdá de forma mais humana, precisa e 

realista que os jornais do mundo inteiro. Os posts de Salam deixaram para trás a 

maioria dos correspondentes da imprensa internacional, que naquela altura 

estavam confinados em hotéis, sem poder mover-se pela cidade a não ser sob 

escolta iraquiana (FONTENELLE, 2004). Desde então, essa afluência dos blogs 

para o jornalismo só tem crescido. Dessa forma, este é o momento adequado 

para que se possa avaliar o surgimento do blog e sua passagem de um meio de 

comunicação pessoal para um meio de interesse público. 

Entretanto, antes que se possa atribuir aos blogs toda a responsabilidade 

pelo cruzamento de campos, deve-se primeiro buscar no próprio jornalismo os 

motivos desse embaralhamento epistemológico que se prenuncia.  

 

 

1.1 O jornalismo no fim do século 20 e o espaço aberto 

para os blogs 

 

AAAAntes de qualquer consideração acerca da possível invasão que os 

weblogs estejam aptos a promover no campo jornalístico, é importante refletir 

que o próprio jornalismo nunca teve os seus limites claramente delineados. “Mais 

de um século de pesquisa sistemática sobre os fenômenos do jornalismo não foi 

suficiente para permitir uma precisão conceitual sobre essa atividade da 

comunicação coletiva” (MELO, 1994: 7). Além disso, o autor ressalta que as 

tentativas de isolar os gêneros jornalísticos, realizadas por diversos autores, em 



27 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
[ A IMPRENSA NA ERA WEBLOG ] 

 

várias partes do mundo, sempre se mostraram falhas, principalmente quando 

pretenderam identificar e separar “informação pura” e “opinião” dentro das 

publicações. Dito isto, tenta-se refletir aqui um pouco mais sobre as brechas 

deixadas pelo jornalismo, tido geralmente como informativo e imparcial, para o 

surgimento e a proliferação dos blogs, veículos da subjetividade por excelência.  

Dessa forma, esta análise se inicia pela consideração do imbricamento 

entre os universos público e privado no âmbito do jornalismo. Dentro desse 

aspecto, é preciso observar a apropriação dos blogs pela grande imprensa e, o 

inverso, a absorção da linguagem jornalística por essas páginas pessoais. Essa 

relação pode ser enfocada nos seguintes ângulos:  

1. Apropriação dos weblogs pela mídia  

� Avaliar de que forma a grande imprensa – versões online de 

jornais impressos, programas de televisão e revistas eletrônicas 

– tem recorrido aos blogs como instrumento de trabalho para 

enriquecimento de seu conteúdo. Comentando, ainda, o fato de 

que alguns jornalistas incluíram a prática do blogging entre as 

suas atividades, de modo atrelado ou independente de seu dia-a-

dia profissional. 

� Perceber que certos weblogs, principalmente o de artistas e 

personalidades de destaque na mídia, tornam-se fontes para a 

imprensa. Essas páginas passam a ser usadas como material de 

pesquisa e elaboração de pautas. Neste caso, é interessante 

apontar que, da mesma maneira que os jornalistas, os leitores 

“comuns” também têm acesso a essa fonte primária de 

informação. O jornalismo perde, assim, seu poder de filtro, de 

gatekeeper. 

 

2. Apropriação da linguagem jornalística pelos weblogs: casos de blogs 

que, mesmo não sendo escritos por profissionais da imprensa, carregam 

algumas marcas da profissão na sua feitura. Neste caso, podem-se 

elencar, principalmente: 

� Blogs que de dedicam a selecionar, resumir e comentar o 
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noticiário publicado em outros veículos, cujos blogueiros atuam 

como uma espécie de colunista. 

� Blogs voltados para a crítica cultural. 

� Blogs que trazem informações e comentários políticos. 

 

Para realizar esse estudo, recorreu-se à pesquisa qualitativa, pelo método 

de estudo de caso, que, neste trabalho, inclui observação, catalogação, 

sistematização, comparação e a análise dos blogs selecionados. A primeira etapa 

do projeto teve como objetivo a aproximação com o objeto de estudo e a escolha 

dos posts a serem enfocados. Embora várias páginas do gênero tenham sido 

lidas freqüentemente durante todas as fases da pesquisa, no processo de 

formação do corpus foram privilegiados alguns posts45 , em vez de relacionar 

blogs inteiros. A escolha por  este recorte visa a favorecer a objetividade da 

análise, recorrendo apenas aos objetos que atendem ao grupo de características 

abordadas em cada tópico. Mesmo reconhecendo que esse tipo de seleção 

delimita a apreciação dos blogs a determinados pontos - diminuindo o impacto de 

seu conjunto -, dá-se preferência a um tipo de análise mais detalhada de cada 

um deles46. Assim, enquanto num primeiro momento se opta por compreender a 

relação blogging – jornalismo de um modo geral, a segunda etapa do projeto 

dedica-se ao detalhamento dessa relação, buscando aspectos mais particulares. 

A escolha dos aspectos abordados (jornalismo cultural, colunismo, 

comentários políticos) se deu a partir do conteúdo dos próprios weblogs e da 

freqüência com que são encontrados na rede. Fez-se uma tentativa de escolher 

um material que apontasse para o maior número possível de ligações 

jornalísticas, com a consciência, entretanto, de que, devido à grande abrangência 

45  Cada texto colocado num blog é chamado de post. Eles são organizados pela ordem cronológica 

inversa, sendo apresentados do mais recente (no topo da página) para o menos atualizado. A 

respeito da formatação genérica dos weblogs conferir Barbosa e Silva (2003). 

46  Para uma análise mais genérica e diversificada dos blogs, conferir Barbosa e Silva (op.cit), numa 

varredura muito abrangente das possibilidades de uso e potencialidades dessa mídia pessoal. 
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dessas páginas na web47, é praticamente impossível  cobrir toda a sua 

diversidade, mesmo no que se refere à sua ligação com o jornalismo. Assim, 

foram privilegiadas as páginas que, empiricamente, se mostraram 

representantes de certos pontos mais relevantes para o assunto estudado. 

A partir da diversidade de blogs capturados pela pesquisa, buscou-se 

cotejá-los com o jornalismo, em busca da aproximação de ambos os campos. 

Desse ponto em diante, em vez de se prender a conceitos acadêmicos e estáticos 

de jornalismo - que, embora extremamente relevantes para a prática de 

pesquisa, não dão contam da totalidade e da mobilidade do jornalismo 

contemporâneo, absolutamente imerso em determinadas transformações 

midiáticas -, optou-se por utilizar uma definição de jornalismo nascida a partir de 

sua prática atual, tal como consta nos manuais de redação dos jornais Folha de 

São Paulo (vários autores, 2001) e O Globo (GARCIA, 2001), para citar apenas 

dois dos maiores veículos do país. Assim, considera-se o jornalismo, para efeitos 

comparativos, nesta pesquisa, a prática de captação, seleção, checagem, 

apuração, edição, publicação, divulgação e difusão de notícias de interesse 

público, definição presente nos manuais citados. 

 

47  Embora não existam dados confiáveis precisos que apontem o verdadeiro número de blogs na 

www, calcula-se que o número já tenha ultrapassado os quatro milhões de páginas (QUIGGIN, 2004). 
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2 Blogging & Jornalismo  

[cercando uma relação possível] 

 

 

JJJJá faz algum tempo que o jornalismo vem deixando de ser um campo 

voltado estritamente para discussões de interesse público. Aliás, seria mais 

correto afirmar que os próprios limites entre o público e o privado vêm sendo 

cada vez mais aturdidos desde as últimas décadas do século 20. No caso do 

jornalismo, esse processo acontece, em parte, devido à ligação cada vez maior 

dos veículos jornalísticos a outros produtos da cultura de massa, fenômeno 

acentuado pela televisão e pela internet, nos quais o mesmo canal usado para a 

comunicação de notícias serve para o escoamento de programas de 

entretenimento e criações ficcionais (filmes, séries, novelas, etc.).  

Essa duplicidade de interesses tem gerado uma modificação no que se 

entende por notícia. De um modo cada vez mais acelerado, a vida de 

celebridades de última hora, geralmente pré-fabricadas em programas do tipo 

reality-show ou de auditório, tem conquistado preciosos minutos de audiência 

dos telejornais e daí alcançado páginas e mais páginas de jornais impressos e 

virtuais, abrindo um flanco sem precedentes para a entrada, em meios públicos 

de comunicação, de informações antes tidas como privadas e pessoais. 

 

As tendências do jornalismo atual são parte de um contexto maior de 

transformações, em que a narratividade (da qual o drama é apenas um gênero) se 

impõe como verdadeira tecnologia cognitiva, de estatuto análogo à 

argumentação. As razões do fenômeno ancoram no movimento global de 

encenação pública da vida privada, que afeta os modos de redação da notícia 

graças ao primado das seções de entretenimento no jornalismo contemporâneo. 

(SODRÉ, 1996: 149) 

 

Esse novo foco trouxe diversas conseqüências para o jornalismo: 
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As tentativas que se seguiram de produzir imprensa popular expressam, de 

alguma forma, decadência. Em alguns países, e sob determinadas circunstâncias 

(exemplo: tablóides ingleses), exacerbou-se o sensacionalismo – a exploração do 

escatológico, a violação do universo privado das criaturas ou a compra, a peso de 

ouro, de imagens que, considerando os valores locais, são surpreendentes, 

sangrentas ou quase obscenas. (LAGE, 2005) 

 

Dentro desse contexto, o surgimento dos blogs – alguns dos quais são apenas  

diários íntimos publicados num meio de comunicação de massa (a internet), sem 

pretensões “jornalísticas” – poderia ser encarado como o desdobramento de uma 

situação em que personas ganham tratamento de “fatos”, a matéria-prima básica 

do jornalismo. Essa questão está bem pontuada no artigo A Cultura Blog: 

Questões Introdutórias, de Carolina Rodrigues Paz, no qual a autora aponta essa 

tendência midiática contemporânea de aproximar os campos públicos dos 

privados. A diferença, no caso dos blogs, é que em vez de esperar a criação, pela 

mídia, de uma nova estrela-relâmpago, os autores dessas páginas pessoais 

elegeriam a si mesmos como foco do veículo da comunicação, com status de 

celebridade do momento ou não, passando a ocupar um espaço de mídia pessoal 

na rede mundial de computadores. “O blogueiro apresenta-se através de uma 

interface ‘costumizada’ de textos e imagens escolhidos, manipuláveis, que fazem 

do autor personagem, de forma parecida à reprodução da ‘vida real’ dos 

atores/personagens de um Big Brother” (RODRIGUES PAZ, 2003). 

Essa inserção de pessoas “comuns”48 no pólo de emissão midiático através 

dos blogs, entretanto, não se dá apenas em uma direção – no sentido da 

popularização e abertura da comunicação. Depois que criam suas páginas 

pessoais na internet, alguns blogueiros passam também para o outro lado da 

notícia – não o de quem faz; mas o de quem é informação –, ganhando espaço 

primeiro em homepages e sites especializados sobre blogs ou internet; depois, 

nos cadernos de informática dos jornais impressos, para daí tornarem-se 

48 Pessoas que antes ocupavam predominantemente o papel de receptores da comunicação e que, a 

partir dos blogs, tornaram-se também emissores. Embora a maioria dos blogs tenha uma audiência 

restrita, essa mudança no vetor comunicacional merece ser analisada com atenção. 
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assuntos dos cadernos culturais, convidados de talk-shows, palestrantes em 

universidades e temas de artigos dos mais variados tipos. Esse intercâmbio de 

papéis acabaria por embaralhar, novamente, as relações entre os universos 

“público” e “privado” nos meios de comunicação. 

 

 

2.1 Absorção dos blogs pela grande mídia 

 

UUUUm exemplo dessa alternância de posicionamento – de autor de blog para 

centro das atenções por parte da imprensa –, pode ser percebido no caso da 

escritora gaúcha Clarah Averbuck, que se tornou nacionalmente conhecida depois 

de criar o blog Brazileira Preta!49, que projetou seus textos na internet, 

despertando o interesse de editoras do eixo Rio-São Paulo. Atualmente, 

Averbuck presta serviços para a Music Television (MTV) brasileira, para a revista 

TPM (Trip para Mulheres) e já foi colunista no jornal carioca Tribuna da 

Imprensa. No ano passado, ela lançou o seu terceiro livro, Vida de Gato (editora 

Planeta, 2004), depois de ter publicado Máquina de Pinball (Conrad, 2002) e Das 

Coisas Esquecidas Atrás da Estante (7Letras, 2003), este último compila alguns 

dos textos postados originalmente no blog da autora. Averbuck havia encerrado 

o seu blog em outubro de 2003. Depois disso, ela ainda resgata esporadicamente 

o Brazileira Preta!, que não tem mais nenhuma regularidade. Mesmo depois de 

parcialmente desativado, o blog ainda manteve mais de 20 mil50 acessos por 

mês, tendo ultrapassado o número de meio milhão de leitores desde seu 

lançamento na web. Atualmente, mesmo sem atualização regular, os números 

ultrapassam os cinco mil acessos mensais. 

O caso de Clara Averbuck é apenas um dos vários exemplos de blogueiros 

49   http://brazileirapreta.blogspot.com 

50   A informação pode ser conferida no Site Meter, especializado em verificação de audiência de 

páginas da web, no endereço eletrônico: http://www.sitemeter. com/default.asp? 

action=stats&site=s11clarah&report=36  
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que, de alguma maneira, foram atraídos para a grande mídia institucionalizada, o 

que talvez evidencie dois fatos: 1) as criações midiáticas que a princípio surgem 

independentes, ou alternativas, não estão isentas de sofrer influência dos 

grandes meios de comunicação de massa; 2) Essa influência não é 

necessariamente unilateral (dos grandes meios para os alternativos), mas muitas 

vezes se dá em vias de mão dupla, com potencial para modificar a grande 

imprensa. 

 

Nós levamos a sério o modo como os weblogs estão influenciando a mídia 

tradicional, adicionando humor irreverente, ceticismo, e um desafio para 

atitudes e eventos do mundo real. Do mesmo modo que os Weblogs 

progressivamente tentam distribuir informação e opinião como os meios 

tradicionais, os meios tradicionais progressivamente tentam distribui-las como 

os Weblogs.51 (ROSENBLOOM, 2004) 

 

Neste caso, pode-se evocar aqui o exemplo do Blog do Tas52, assinado 

pelo jornalista Marcelo Tas, que deixa bi-semanalmente as páginas da internet e 

migra para a TV Cultura, proporcionando a contaminação de linguagens citada 

por Rosenbloom, como será detalhado mais adiante. 

 

 

 

 

 

51 No original: (…) We may take heart from the way Weblogs are influencing traditional media, 

adding irreverent wit, skepticism, and a challenge to realworld attitudes and events. Even as 

Weblogs increasingly try to deliver information and opinions like traditional media (…), traditional 

media increasingly try to deliver like Weblogs (tradução nossa). 

52  www.blogdotas.com.br - blog assinado pelo jornalista Marcelo Tas e ‘apresentado’ duas vezes por 

semana no Jornal da Cultura, da TV Cultura, de São Paulo, transmitido para todo o Brasil. Há, ainda, 

o exemplo dos blogs dos colunistas do Jornal O Globo e o blog da revista eletrônica No Mínimo 

(www.nominimo.com.br). 
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2.2  A questão do agendamento 

[a mídia pauta os blogs] 

 

AAAA princípio, esse estreito relacionamento intermidiático poderia sugerir 

uma ampliação do número de vozes na mídia e a conseqüente multiplicação e 

democratização dos conteúdos tratados pela imprensa e pela mídia em geral. Até 

agora, entretanto, eles teriam tido pouca amplitude neste sentido, 

principalmente no Brasil, e se caracterizariam mais como um fator que garante a 

multiplicidade de opiniões sobre um mesmo assunto do que a presença de temas 

antes ignorados pela mídia. 

Isso significa que os blogs seriam filhos dos meios de comunicação de 

massa, carregando o que estes têm de melhor e de pior. Apesar de se 

caracterizarem pela abertura do pólo de emissão da comunicação para pessoas 

“comuns”, eles dificilmente conseguiriam ultrapassar as barreiras de 

agendamento criadas pelos veículos convencionais. Esse fenômeno é semelhante 

ao que foi descrito por BOURDIEU (1997) ao relatar a necessidade de auto-

legitimação, por parte da mídia, que leva a uma hegemonia pasteurizada durante 

o processo de criação de pautas na imprensa televisiva. Do mesmo modo, os 

autores de blogs acabariam por criar vínculos sociais – virtuais ou não – que os 

levariam a eleger e discutir sobre os mesmos assuntos dentro dos seus círculos 

de comunicação, fazendo com que alguns dos autores citem outros, do mesmo 

círculo de sociabilidade (característica denominada como webrings). É por causa 

dessa sistemática de atuação que, por exemplo, tão logo determinados grupos 

internacionais de rock lancem um disco, resenhas espalham-se por todos os 

cadernos culturais de jornais diários, seus videoclipes estréiam em emissoras de 

TV, as músicas ganham o topo de paradas de sucesso e outras resenhas mais se 

espalham por blogs da internet inteira, nos quatro cantos do mundo. Assim, 

vistas em conjunto, na sua grande maioria, essas páginas estariam perdendo a 

chance de se tornar um canal de transgressão midiática para se aliar aos 

produtos da mídia institucionalizada, fazendo eco aos meios e veículos já 

estabelecidos. 

Correndo ao lado desses blogs que engrossam o cordão da grande mídia, 
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estariam os blogs que se aliam aos produtos alternativos ou undergrounds da 

comunicação de massa. São páginas que trazem conteúdos eróticos ou 

pornográficos, de poesia marginal, de abordagem racista ou nazi-fascista, 

apologia ao uso de drogas, que são diários absolutamente pessoais ou outras 

páginas cuja principal característica é tornar pública uma certa percepção do 

mundo comum a pequenos grupos ou indivíduos isoladamente, mas que não 

seriam captadas e elaboradas na grande imprensa. 

Neste último caso, estariam, por exemplo, páginas que atuam na tentativa 

de deslegitimar artistas consagrados nacionalmente, como Caetano Veloso e os 

poetas concretos que, embora aclamados em uníssono pela mídia brasileira, 

enfrentam a resistência numa certa faixa do público que não possui canais para 

fazer valer sua opinião nos veículos tradicionais de informação. Aqui, a 

possibilidade de transgressão esbarraria no anonimato e/ou na suposta falta de 

credibilidade dos autores perante o público-leitor-internauta. Sobre essa prática, 

veja o exemplo abaixo: 

 

    outubro 16, 2002 

EU TAMBÉM SOU CONCRETISTA 
Mudei radicalmente minha opinião sobre os poetas concretos. Agora, também 
quero ser um deles: deve ser uma delícia fazer auto-elogios sem nenhum escrúpulo 
de consciência, ser "de vanguarda" por 50 anos e viver cercado por gostosíssimas 
estudantes de semiótica. Antes, eu acreditava que o concretismo era uma espécie 
de clube privê de cujas vantagens eu não podia desfrutar. Que crasso preconceito 
o meu. Súbito descobri que, para exibir orgulhosamente meu título de sócio do 
clubinho concreto, bastava compor poemas com o mínimo de palavras e o máximo 
de exegese. E, como já mandei a modéstia às favas, asseguro que na primeira 
tentativa alcancei as alturas da obra-prima. Mas julguem vocês mesmos. Primeiro, 
o poema:  
 
CÚ 
 
Não perceberam a genialidade da coisa? Ah, claro, vocês não têm as referências 
necessárias. Então aqui vai a análise, para que vocês captem a multiplicidade de 
sentidos dessa maravilha. 
 
1) Em português, palavras como "cu", monossílabo tônico terminado em U, não 
levam acento. Sua inclusão, portanto, é uma transgressão da norma gramatical que 
visa ressaltar o aspecto ideogrâmico do CÚ, com base na poesia de Pound e nos 
estudos de Fenollosa. Assim é que o acento sobre a letra U assume caráter fálico e 
reproduz iconicamente uma penetração anal, fazendo com que o poema possa ser 
lido como "pau no cu". 
2) O próprio desenho das letras permite outras interpretações igualmente 
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interessantíssimas. O C representa o sujeito- curvado-sobre-si-mesmo, alheio a 
tudo aquilo que não seja sua eterna contemplação narcísica. O U, por sua vez, é 
uma letra aberta para cima -imagem do sujeito ávido pelo contato com o mundo 
exterior e buscando compensar a falta que, no entanto, o constitui, como diria 
Jacques Lacan. É por essa abertura ínfima que o acento-pênis transgressor se 
introduz. Contra a natureza e contra as leis da gramática, o CÚ se afirma como 
sujeito subversivo, revolucionário e, sobretudo, baitola. 
3) O poema também se inspira nos ready-mades de Marcel Duchamp. Assim como 
um penico pode ser exposto num museu, também o CÚ, clássico grafito de 
banheiro, pode ser elevado à categoria de poesia e questionar de maneira 
instigante (eu tinha que usar esse adjetivo) as fronteiras entre arte e antiarte. 
Outra influência evidente é Mallarmé, com seu poema "Un Coup de Dés Jamais 
n'Abolira Le Hasard": a palavra "coup", como vocês devem saber, pronuncia-se "cu", 
e a poesia da modernidade jamais teria sido a mesma sem o "coup" do Mallarmé.  
Vou ligar amanhã mesmo para Haroldo, Augusto ou Décio para exigir minha 
carteirinha de sócio. E ai deles se não gostarem da minha obra-prima. Que enfiem 
o dedo nela e rasguem. 
 
Posted by Ruy Goiaba at outubro 16, 2002 06:38 PM 
(GOIABA, 2002) 

  
 

* * * * * 
 

Nesse sentido, o blogging carregaria consigo muitos vícios encontrados na 

mídia institucionalizada e, ao dar voz a um número muito grande de pessoas, 

abriria espaço para muitos tipos de idéias e expressões que tanto podem ser de 

liberdade política e social, quanto  resvalar para meros chavões e preconceitos. 

Possivelmente, isso fica mais evidente quando se percebe que, enquanto a 

grande imprensa ainda tenta se pautar por códigos de ética e pelo respeito a um 

certo bom gosto padronizado (BOURDIEU, op. cit.), filtrando temas e abordagens 

considerados inadequados para a maioria de seus consumidores (leitores, 

ouvintes, telespectadores, etc.), no caso dos blogs, não há distinção nenhuma 

entre um e outro tipo de página. Uma publicação de aparência idêntica à outra 

(em termos de formatação visual e tecnológica) pode trazer conteúdos, temas, 

enfoques e visões de mundo (tratamento das “notícias”, se se preferir) 

absolutamente opostos, o que tornaria, para o público-leitor, mais difícil 

distinguir o tipo de informação acessada. 
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2.3 Profissão repórter 

[barreiras entre o blogueiro e o jornalista] 

 

UUUUm outro ponto que dificulta o alinhamento entre blogging e jornalismo é 

a maneira como o público percebe o autor dos textos de cada uma dessas 

atividades. Nos meios acadêmicos como no senso comum, se convencionou 

identificar a produção da notícia exclusivamente com a atividade jornalística. 

 

A notícia é colhida e escrita por pessoas cuja ocupação a tempo inteiro é colher e 

escrever notícias. Assim, pode dizer-se que os jornalistas são especialistas – 

membros de uma comunidade ocupacional distinta que tem as suas tradições 

distintas, preocupações e modos de fazer as coisas. Inevitavelmente, a notícia 

reflete o ethos especializado da comunidade jornalística e é moldada pela sua 

estrutura e processos, ainda que a intenção da notícia seja dirigir-se e personificar 

as preocupações gerais do cidadão médio (WEAVER: 1993, 296). 

 

Ou, caso se prefira uma definição mais tautológica, pode-se recorrer a Sodré (op. 

cit., 135): “Pode-se conceituar ironicamente a notícia como ‘aquilo que os 

jornalistas acham que interessa aos leitores’ e, portanto, notícia é aquilo que 

interessa aos jornalistas.” Assim, simplificando, grosso modo, as palavras de 

Sodré, pode-se afirmar que o trabalho do jornalista é produzir notícias; e notícias 

são os textos produzidos e veiculados na imprensa pelos jornalistas. 

         Neste sentido estrito, os blogs não poderiam ser encarados como um 

produto midiático ligado ao jornalismo, já que está implícita aí uma relação 

profissional e institucional entre o autor e o leitor do texto, mediada por um 

veículo de comunicação. Some-se a isto o fato de que a “notícia” é geralmente 

definida como sendo “tudo o que é veiculado pelos meios de comunicação” 

(jornais, revistas, telejornais, radiojornais e publicações eletrônicas voltadas para 

esse fim).  Se forem tomadas essas premissas como condição imprescindível à 

prática jornalística, tem-se de fato uma barreira intransponível para que se 

perceba os blogs como uma forma de produção de jornalismo.  

Entretanto, tem crescido no mundo inteiro o número de profissionais que 
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trabalham de forma independente, apurando e produzindo matérias e 

reportagens para diversos veículos, incluindo agências internacionais, sem 

vínculos empregatícios diretos. Esse dado, que alerta sobre a mudança no perfil 

do jornalista, pode talvez abrir brechas, na visão dos leitores-internautas, para 

que os autores de blogs também possam ser encarados como produtores de 

notícia – visto que já o são de informação –, principalmente nos países onde não 

é exigido registro e formação específica para o exercício dessa atividade. 
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2.4 Questão de gênero 

[a escrita jornalística e a possibilidade de sua presença nos blogs] 

          

AAAApesar de indícios que o mercado profissional para jornalistas estaria 

tendendo a uma flexibilização cada vez maior, como visto acima, é fato que nem 

todo mundo que possui um espaço de publicação na internet – ou mesmo que 

fosse em pequenos papéis impressos, como meios alternativos – seria 

imediatamente visto como jornalista. Isso se dá por diversos fatores, entre eles, 

está o tipo de texto que o leitor busca ao ler uma notícia/informação. “O gênero 

não é algo que se passa no texto, mas é algo que passa pelo texto. (…) O gênero 

não é só uma estratégia de produção, de escritura, é tanto ou mais uma 

estratégia de leitura. Enquanto as pessoas não encontram a chave do gênero, 

não entendem o que está se passando na história.” (BARBERO apud MEDITSCH: 

2003, grifos no original). Desta feita, o gênero do texto jornalístico pode ser 

tomado como um pacto entre autor e leitor, um acordo prévio a indicar que o 

material em questão trata-se indubitavelmente de uma notícia. 

         Neste ponto, entretanto, é importante ressaltar que os termos desse 

contrato de leitura não são permanentes nem universais. As características do 

texto jornalístico estariam sujeitas a uma variação no tempo e no espaço, 

sofrendo alterações maiores ou menores de um lugar para o outro ou entre 

momentos diferentes de uma mesma sociedade. Sendo assim, certos balizadores 

das publicações em jornal, formas textuais que se costuma associar à produção 

de notícias e reportagens, seriam passíveis de discussão. Entre os elementos 

mais recorrentemente aceitos como presentes na prática jornalística 

contemporânea, notadamente nos países que sofrem maior influência do modelo 

de mídia norte-americano, como o Brasil, estão características como 

imparcialidade, neutralidade, narrativa em terceira pessoa, estrutura de pirâmide 

invertida53, objetividade (LAGE, ano não disponível). Entretanto, além de todos 

53 Pirâmide invertida é o nome que se dá à forma de estruturar matérias jornalísticas nas quais o fato mais 

importante vem no primeiro parágrafo do texto, chamado de lide, seguido por informações secundárias. 
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esses tópicos suscitarem pontos de questionamento, sem desfrutarem de 

aceitação unânime nem mesmo entre os já citados manuais de redação (MANUAL 

DA REDAÇÃO: FOLHA DE SÃO PAULO, 2001), suas características ou atributos 

não estão presentes uniformemente em todos os textos jornalísticos realizados 

no país. 

         De acordo com Sodré (op. cit.), por exemplo, em outros momentos da 

história do jornalismo, as reportagens publicadas nos veículos de comunicação 

foram escritas na ordem cronológica (sem a obrigatoriedade de seguir o formato 

da pirâmide invertida). 

 

Nos começos, esse modo era marcadamente literário: os fatos podiam ser dispostos 

na notícia pela ordem cronológica de sua incidência no real-histórico (...) Isso leva a 

suposição de que, para a produção jornalística da época, o leitor deveria interessar-

se tanto pelo acontecimento em si mesmo, como pela retórica literária que o 

apresentava. (SODRÉ: op. cit., 141, grifos nossos). 

 

Entretanto, de um tempo para cá, até as fórmulas jornalísticas 

convencionalmente aceitas começam a ser questionadas. É o caso do formato de 

pirâmide invertida, por exemplo, que viria aos poucos deixando de ser um 

cânone dos ritos de publicação de notícias na mídia e passaria a ser não só 

criticada, mas contestada, como comentam Keshvani e Tickle em artigo que 

pontua o tema, citando outros autores: 
 

Assim como as regras da publicação de notícias estão mudando, o produto notícia - 

neste caso, a notícia online - está mudando sua forma, também. A convenção da 

pirâmide invertida na narração tradicional da notícia vira a estrutura do ensaio de 

cabeça para baixo, requerendo “ao jornalista colocar a conclusão no primeiro 

parágrafo. Um primeiro parágrafo jornalístico contém a essência da história 

(GRANATO).” Enquanto a maioria dos  jornais seguem essa fórmula, a convenção 

vem sendo criticada: “O estilo da pirâmide invertida é apenas uma fórmula para 

escrever da maneira menos interessante possível. É um formato para fazer com que 

o leitor não queira terminar o artigo.” A narrativa da notícia online pode escapar dos 
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limites de um lide-sumário. (HANSON Apud BENNING). (KESHVANI e TICKLE, 2001) 54 

 

Pode-se citar ainda, voltando a Sodré e Lage, que as mudanças no gênero 

da escrita se deram mais por motivos industriais e comerciais que por uma 

tendência natural do jornalismo de voltar-se para uma narrativa menos 

‘personificada’. Mesmo assim, apesar do peso da fórmula padronizada, ainda 

atualmente a prática do featuring, lembrada por Sodré (op. cit., 148), é muito 

utilizada por jornais norte-americanos para dar ênfase e expressão literária a 

certas notícias que os jornais julgariam merecer tratamento especial para se 

tornarem mais atrativas para o leitor. 

 

Expande-se, assim, ao lado da velha notícia direta (hard news) – em 

torno da qual surgiu toda uma mitologia da objetividade jornalística – a 

notícia de criação, que pode mesclar o texto estritamente informativo 

com a interpretação, às vezes trocando o empenho da verdade pelo da 

verossimilhança, experimentando novas formas de narração e 

linguagem. (SODRÉ: op. cit., 148). 

 

Essas considerações levam a crer que, apesar de os textos dos blogs, de um 

modo geral,  desconhecerem regras do jornalismo formal e de optarem por um 

padrão mais opinativo (menos imparcial, portanto), essas características de sua 

escrita não os distanciariam, por si sós, da produção jornalística.  

54 No original: Just as the role of news publishers is changing, the news product - in this case online 

news - its changing its form too. The inverted pyramid convention of tradicional news storytelling 

turns the essay strutucture upside down requiring that “the journalist puts conclusion in the first 

paragraph. A journalistc first paragraph thus contains the essence of history” (GRANATO). While 

most newspaper stories follow this formula, the convention has been criticesed: “the inverted 

pyramid style is just a formula for writing the least interesting way possible. It’s a format for 

making the reader not want to finish de article (HANSON Apud BENNING). Online news storytelling 

can escape the bounds of the summary lead. (KESHVANI e TICKLE, 2001) (tradução nossa). 
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      2.5 Imparcialidade, Realidade & Objetividade 

 

         PPPPoucas características do jornalismo que se pratica atualmente têm sido 

tão atacadas quanto a pretensão de imparcialidade dos meios de comunicação. 

As críticas são inúmeras e a mais freqüente delas tenta descortinar o autor por 

trás de qualquer mensagem, os traços da fala do jornalista, mesmo que 

involuntários, que impossibilitem a total imparcialidade. “(...) A realidade, de 

facto,  é que por detrás de qualquer ‘estória’ se esconde um autor real, de carne 

e osso que, sendo humano, tem pensamentos e experiência pessoal, 

conhecimentos, pensamentos reais” (WEAVER, op. cit., 301).  O autor ainda 

critica severamente o mito do “autor neutro”: 

 

É uma pessoa que recusa assumir responsabilidade pelo significado 

daquilo que escreve; que foge às obrigações que são imediatamente 

criadas entre o autor e o leitor (…), que cinicamente manipula a 

confiança do leitor. O autor da ‘estória’, em suma, parece querer tanto 

mistificar o leitor como informá-lo, e neste sentido é um narrador não 

fidedigno. (WEAVER, op. cit., 301) 

 

Os blogs, ao contrário, não só dispensariam a imagem de “páginas impessoais”, 

como ressaltariam suas próprias peculiaridades e o caráter extremamente 

pessoal de todos os escritos e idéias defendidas nos seus posts. 

         Entretanto, antes que posicionamentos e prenúncios de catástrofe 

pudessem apagar o brilho da independência dos blogs, a própria comunidade 

blogueira internacional, ao defender seu papel dentro dos meios de comunicação, 

elaborou um conceito que se coloca, agora, como uma alternativa à 

imparcialidade. O conceito atende pelo nome de Ponto de Vista Neutro (PVN), 

que enfatiza a importância do que eles chamam de “autoria compartilhada” na 

rede. Assim, enquanto os meios tradicionais de comunicação estariam lutando 

para filtrar o máximo de conteúdo “pessoal” expresso nas informações veiculadas 

por seus repórteres e editores, os blogs estariam assumindo essa vertente 



43 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
[ A IMPRENSA NA ERA WEBLOG ] 

 

“personlística” e apostando que, pelo volume de dados que circulam na rede, os 

ciberleitores seriam capazes de estabelecer esse filtro por si mesmos. A teoria, 

que será resumida a seguir, tem causado polêmica entre as pessoas que se 

debruçam sobre o assunto, como ocorrido na conferência Blogging, journalism & 

credibility: battleground and common ground, que aconteceu no início de 2005, 

na Universidade de Harvard (EUA), relatada por Carlos Castilho. 

 

Houve consenso de que o modelo atual de certificação de veracidade já não 

funciona mais. Os executivos da mídia acham que o problema é causado pela 

falta de controles mais rígidos na produção das notícias, enquanto os blogueiros e 

pesquisadores de novas mídias acreditam que a questão é mais complexa, pois, 

segundo eles, estaria havendo uma substituição de padrões de credibilidade em 

benefício de percepções coletivas. (CASTILHO, 2005). 

 

A saída encontrada pelos blogueiros, então, foi apostar na tese do PVN, 

acreditando que, na era da comunicação em rede, os pontos de vista extremistas 

e radicais (posicionando-se contra ou a favor de um determinado assunto) 

tendem a ser anulados, fazendo com que prevaleçam, pelo volume, as opiniões 

mais ponderadas. Uma das conseqüências disso seria a possibilidade de dar ao 

leitor a chance de se tornar uma parte mais ativa no processo de produção da 

comunicação: “a responsabilidade principal sobre a objetividade não estaria mais 

apenas no repórter, mas compartilhada (com o leitor). A posição do jornalista 

seria apenas a de percepção mais qualificada” (CASTILHO, op. cit.). 

         A questão da imparcialidade está diretamente associada ao ponto de vista 

do jornalista e ao enfoque que ele escolhe para narrar os fatos – e é justamente 

esse enfoque que geralmente denuncia sua presença como autor do texto. Neste 

sentido, não seria possível afirmar que o jornalismo é um retrato objetivo e 

neutro da realidade, mas um meio de construção de uma realidade em um 

veículo de comunicação. “A notícia é mesmo o registro da realidade tal como esta 

aparece para determinadas exigências institucionais [Estado, empresa, família] 

de representação da comunidade social” (SODRÉ: op. cit., 137). Chegando mais 

longe nesta discussão, Weaver (op. cit., 296) afirma: “Assim, os acontecimentos 

retiram a sua identidade jornalística, em grande parte, das ficções dramatizantes 
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que os jornalistas e as fontes tecem à volta deles”. 

 

As tendências (do jornalismo atual) indicadas são parte de um contexto 

maior de transformações, em que a narratividade (da qual o drama é 

apenas um gênero) se impõe como verdadeira tecnologia cognitiva, de 

estatuto análogo à argumentação. As razões do fenômeno ancoram no 

movimento global de encenação pública da vida privada, que afeta os 

modos de redação da notícia graças ao primado das secções de 

entretenimento no jornalismo contemporâneo. (SODRÉ: op. cit., 149) 

 

Fica claro, então, que certos autores rejeitam a idéia de que a prática 

jornalística possa compor uma imagem objetiva da realidade. O jornalista Dan 

Gillmor (op. cit), por exemplo, um ativista dos blogs e da comunicação em rede 

praticada de forma alternativa, acha mais importante a substituição do conceito 

de objetividade por quatro pilares que deveriam nortear a produção de notícias e 

reportagens: profundidade, acuidade, equilíbrio e transparência55. Sem estender 

muito esse debate, já exaurido por vários pesquisadores, pode-se, então, levar a 

discussão para o campo dos blogs. 

Pequenas narrativas cotidianas lançadas pelos internautas (que podem ser 

mais ou menos anônimos), os textos dessas páginas terminam por se somar à 

grande massa de informação que o mundo contemporâneo vem produzindo, 

diante dos limites cada vez mais embaçados do que seja informação de interesse 

público ou de âmbito privado. Deste ponto em diante, talvez se deva refletir que 

não é apenas o blog que se aproxima do jornalismo, mas o jornalismo que adere 

cada vez mais a um formato que tende para o show, perdendo seu status de 

interseção entre o fato e a informação “pura”. “Estamos nos matando de 

diversão.” (POSTMAN apud. SODRÉ, op. cit.: 150). 

 

55  Essa opinião de Gillmor também é comentada por Castilho (op. cit.). 
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3 VEÍCULOS JORNALÍSTICOS E WEBLOGS: 

[aproximação e apropriação] 

 

 

          NNNNuma tentativa de agregar à sua imagem o formato renovado e a 

agilidade dos weblogs, muitos jornais impressos têm aderido a essa ferramenta 

dentro de suas páginas em versão online. Jornais do Brasil e de outros países 

investem em blogs alimentados por profissionais de seu quadro de jornalistas ou 

por colaboradores contratados especialmente para esta finalidade. Distinguem-

se, portanto, a princípio, dois tipos de blogs de veículos jornalísticos. O primeiro, 

diz respeito à presença de blogs que são uma espécie de extensão do conteúdo 

de publicações de jornais e revistas impressos. O segundo refere-se à escrita de 

material novo, criado exclusivamente para as edições online desses mesmos 

veículos. 

          Nos dois casos, ainda se está falando de produtos que são capitaneados 

pelo jornalismo impresso, que se valeriam da força e da marca consolidada de 

jornais de grande circulação, como é o caso de O Globo, O Dia (no Brasil) e do 

The Guardian e The Observer (fora do Brasil). Dessa forma, esses blogs surgem 

como produtos híbridos. São resultado do entrecruzamento de vários produtos 

midiáticos, tais como: jornalismo impresso, jornalismo online e o próprio weblog. 

Do primeiro, trariam a confiança, a marca, a credibilidade; do segundo, a 

agilidade para divulgar fatos em tempo real; do terceiro, carregam a tentativa de 

usar uma linguagem mais descontraída e coloquial, quebrando um pouco a 

formalidade jornalística. As características citadas, entretanto, não chegam para 

os leitores de maneira uniforme. 

           No que se refere à marca de um jornal, é evidente que ela altera a 

percepção dos internautas em relação aos subprodutos vinculados ao seu nome. 

É provável que o leitor assíduo de O Globo transfira para os blogs do jornal a 

imagem que construiu acerca de todo o conteúdo da publicação, dando-lhe mais 
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crédito que a informações captadas em outros meios não-institucionais. Há 

vários fatores capazes de alavancar essa colagem de conceito de qualidade. Além 

da marca propriamente dita, está um grupo relativamente conhecido de 

profissionais em comum (mesmo que existam nomes que trabalhem com 

exclusividade para a edição impressa ou online do jornal/revista) e a publicação 

de notas, teasers ou chamadas, no veículo impresso, recomendando a leitura de 

seu site, onde estão inseridos os blogs. Dessa maneira, essas publicações 

funcionam como uma espécie de "filtro" para o leitor, direcionando a navegação 

por sites que o jornal considera confiáveis e impedindo que o internauta se perca 

no vasto e desordenado mundo da web. 

         Entretanto, essa não é a única conseqüência do atrelamento blog-veículo 

impresso. Se por um lado os blogueiros desses veículos desfrutariam um 

prestígio quase instantâneo com os leitores do jornal, por outro, eles enfrentam 

alguns problemas no próprio meio que os abriga. O primeiro entrave é que a 

maioria desses blogs não possui a mesma autonomia que os blogs 

independentes, principalmente quando seus autores são jornalistas empregados 

nos jornais proprietários das páginas na internet. Esses blogs, por exemplo, não 

adiantam furos que os jornais possam trazer nas edições dos dias seguintes, 

nem levantam polêmicas que sejam desfavoráveis à matriz impressa. 

         Um dos principais motivos desse excesso de zelo, principalmente no caso 

do Brasil, onde os crimes de imprensa são julgados por um código específico, 

seria a Lei de Imprensa. Ao vincular o conteúdo de um blog a uma publicação 

jornalística com pessoa jurídica estabelecida, o autor da página passaria a se 

submeter às mesmas normas jurídicas que um jornalista no exercício da 

profissão. Reforçaria ainda essa perda de autonomia o fato de que as redações 

não querem ter seu prestígio e credibilidade abalados por conta de uma notícia 

errada publicada num blog. 

          Essa ambigüidade dos blogs que pertencem a veículos impressos, que têm 

a necessidade de conciliar o padrão do jornal/revista com a linguagem menos 

formal e o conteúdo menos rígido dos blogs foi apontada pelo jornal The 
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Guardian,56 um veículo pioneiro na utilização deste tipo de recurso em sua versão 

online, num pequeno texto explicativo na página de apresentação do Guardian 

Unlimited / Newsblog, em 17 de setembro de 2004. 

 

     Bem-vindo à rede de weblogs do Guardian Unlimited, na qual nossos 

especialistas trazem para vocês notícias freqüentemente atualizadas, links e 

comentários de todos os lugares da web, e participe de animadas discussões 

com os leitores. Guardian Unlimited é pioneiro no uso de weblogs (nós temos 

trabalhado com eles desde 2001) e toma a frente no encorajamento de leitores 

para configurarem seus próprios blogs - você vai achar uma grande quantidade 

de informações em nossa matéria especial sobre weblogs. Durante esse tempo, 

descobrimos que weblogs ajudam a criar um tipo diferente de jornalismo. É 

claro, nós estamos atentos para manter nosso padrão em tudo, da precisão à 

gramática, em nossos weblogs. Mas os editores atuam menos, já que os posts 

dos blogs não são pautados ou editados do mesmo modo que outras partes do 

Guardian Unlimited. 

     Essa prática assegura o brilho de uma das maiores forças dos weblogs - o 

poder das forças individuais. Mais importante é a sua possibilidade de interagir. 

Os leitores podem comentar cada post e nós esperamos que o façam. Esta é a 

possibilidade de você transformar uma notícia em um debate - ter direito de se 

manifestar em relação ao conteúdo do que escrevemos e à forma que 

escrevemos. 57  

56  www.guardian.co.uk 
57   No original: Welcome to Guardian Unlimited's network of weblogs, where our experts bring you 

frequently updated news, links and comment from around the web, and join in lively discussion with 

readers. Guardian Unlimited has pioneered the use of weblogs (we've been running them since 2001) 

and taken a lead in encouraging readers to set up their own - you'll find a wealth of information in 

our weblogs special report.       In that time we've found that weblogs help make for a different kind 

of journalism. Of course, we look to maintain our standards in everything from accuracy to spelling 

in weblogs. But editors play less of a role, as blog posts are not commissioned or edited in the same 

way as on other parts of Guardian Unlimited. 

            That helps make sure one of the weblog's greatest strengths - the power of the individual's 

voice - shines through. More important is your chance to interact. Readers can comment on every 

post, and we hope you will. This is a chance for you to turn news into a discussion - to have your say 
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          Evidencia-se, então, o esforço do The Guardian, que dita regra para outros jornais, 

para manter em seu blog o caráter mais descompromissado e menos padronizado (em 

relação ao jornalismo convencional) dessas páginas. Mas fica claro que essa prática, para o 

veículo, não pode se desviar demais do controle de qualidade observado pelo jornalismo da 

casa, num jogo de erros e acertos onde os limites nunca são claramente estabelecidos, mas 

passam, muitas vezes, pela subjetividade dos profissionais envolvidos na produção destas 

páginas.  

          Dessa forma, mais que weblogs, no sentido estrito da palavra, algumas dessas 

páginas de veículos impressos são de fato “uma nova forma de jornalimo”, como proclama a 

apresentação do Guardian. Elas se valem do formato idealizado para os blogs e de sua 

praticidade para criar produtos que são permeados pela prática jornalística institucionalizada, 

mais não se limitariam a ela. 

          Uma outra característica dos blogs de empresas jornalísticas é servir como 

complemento para as publicações que lhes deram origem. Por conta disso, é freqüente a 

presença de chamadas entre os dois tipos de páginas. Nestes casos, o jornal/revista 

impresso ou online anuncia o conteúdo de seus blogs, que, por sua vez, tece comentários ou 

traz dados adicionais de informações contidas no corpo da publicação-mãe. Assim, as 

páginas atreladas a veículos funcionam, muitas vezes, como isca para a leitura dos mesmos, 

seja em sua versão online ou em papel. É o caso do blog do The Guardian, que publica, a 

cada dia, um breve resumo dos assuntos mais interessantes tratados nas páginas online, 

como exemplifica o trecho do post a seguir: 

 

Guardian Unlimited hoje (3 de março de 2005) 

 

O considerado criador da rede de terrorismo Jemaah Islamiyah, da Indonésia, 

foi sentenciado a 30 meses de prisão por sua participação no atentado de Bali. 

Por que uma sentença tão leve? Bem, enquanto Abu Bakar Ba’asyir foi 

on the things we're writing about, and how we're writing about them (tradução nossa). 
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considerado culpado por conspiração, foi inocentado de ter ordenado o ataque. 

Nós temos o mais quente de Jacarta. 

 

Enquanto isso, na Grã-Bretanha, Trabalhistas e Conservadores lutam por saúde, 

acompanhando Michael Howard defender Margaret Dixon, uma mulher de 69 

anos de idade que teve uma operação no ombro cancelada sete vezes pelo 

sistema nacional de saúde. Com a visita do secretário Nacional de Saúde, John 

Reid, ao hospital em questão, hoje, e a realização de uma entrevista coletiva 

com a senhora Dixon, organizada pelos trabalhistas, Matthew Tempest vai 

reportar a mais recente manobra pré-eleitoral. David Batty vai tentar descobrir 

as causas dos adiamentos das cirurgias no sistema nacional de saúde.58 

 

          Neste caso, não apenas o blog funciona como "isca" para a leitura do 

jornal, como também o jornal passa a remeter a assuntos que são tratados no blog. 

Esse processo amplia a identificação do jornal com essas páginas virtuais. Proliferam casos 

de textos nos jornais que anunciam seus desdobramentos dos blogs, convidando à leitura; 

como também blogs que informam ao leitor que estão comentando e desenvolvendo 

assuntos que começaram a ser tratados e noticiados em páginas impressas. Para se ter uma 

idéia mais precisa de como isso acontece, pode-se observar o caso abaixo. Este primeiro 

texto que se segue foi publicado no dia 26 de fevereiro de 2005, na versão impressa do 

jornal O Globo, na coluna de João Ximenes Braga. No caso dos blogs do jornal carioca 

58 Esse post está disponível na íntegra, no Anexo 3 desse trabalho. 

No original:  Guardian Unlimited today58 (3 de março de 2005) 

The alleged founder of the Indonesian terror network Jemaah Islamiyah has been sentenced to 30 

months in prison for his role in the Bali bombing. Why such a short sentence? Well, while Abu Bakar 

Ba'asyir was found guilty of conspiracy he was cleared of ordering the attack. We have the latest 

from Jakarta. 

In Britain meanwhile, Labour and the Tories are battling over health following Michael Howard's 

championing yesterday of Margaret Dixon, a 69-year-old woman who had her shoulder operation 

cancelled seven times by the NHS. With the health secretary, John Reid, visiting the hospital in 

question today and the Tories holding a press conference with Ms Dixon, Matthew Tempest will 

report on this latest pre-election skirmish. David Batty will try to get to the bottom of when and 

why the NHS postpones operations (tradução nossa). 
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O Globo também acontece o mesmo fenômeno. Em diversas ocasiões, o blog 

serve como um reforço de assuntos tratados em páginas da matriz impressa, 

seja com o intuito de ampliar uma discussão que não foi esgotada no 

jornal/revista, seja para travar um contato mais direto e interativo com os 

leitores, possibilitado pelo recurso de comentários, disponíveis para cada post 

publicado.  

 

Mamilos 

Ancelmo Gois, no domingo, comentou: "A rede carioca de botecos Belmonte 

não serve chope a homem sem camisa. Mulher com a parte de cima do biquíni 

pode. Sei não. Na minha terra, isso é discriminação". Sei não, mestre. É 

discriminação, sim, mas de outra ordem. E influi numa complexa questão de 

etiqueta do universo masculino tropical: quando e onde tirar a camisa sem ser 

vulgar? 

(...) 

Algumas ponderações a quem gosta de deixar o suor correr solto:  

 

1. Procure a sua turma. (…) 

2. Ao achar sua turma, fique nela.  

3. Troca de fluidos corporais não consensual é agressão. Ninguém é obrigado a 

se banhar no seu suor. Se no show, bar ou boate há espaço de circulação, tudo 

bem. (…). A X-Demente resolveu bem isso: tem uma pista própria para homens 

com fetiche por sudorese. Caso único. No Dama de Ferro, volta e meia 

aparecem uns descamisados que fazem o papel ridículo de sujar o resto do povo 

que está ali apertado por causa da música. Deviam ser expulsos. Sim, sei que as 

dicas são inúteis. Playboys e barbies lêem?  

(http://oglobo.globo.com/online/blogs/ximenes) 

 

O texto foi publicado junto do endereço do blog do jornalista na edição impressa 

do jornal O Globo, assim como também na versão online. Poucos dias depois, o 

jornalista volta a falar do mesmo assunto, desta vez em seu blog:  

 

Retomando o tema da crônica. 

     Ontem aconteceu a entrega do Prêmio “O Globo faz diferença”. Lá fui eu de 
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terno, gravata, camisa pra dentro da calça, me sentindo um frango defumado 

embalado pra viagem. Chego lá e a Ana Cristina Reis e a Isabel de Luca estavam 

de vestidinho decotado, a Helena Chagas de alcinha, a Miriam Leitão de 

tomara-que-caia... Enfim, todas as jornalistas estavam confortabilíssimas com 

os ombros de fora. 

     E depois as mulheres reclamam quando os homens tiram a camisa na rua... 

Repito o que já disse na crônica: tirar a camisa é o único privilégio que resta ao 

sexo masculino.”59 

 

          O mesmo tipo de ligação pode ser percebido no trabalho do jornalista Arnaldo Bloch, 

que anuncia o início de um post de seu blog (o Arnaldo Blog, do jornal O Globo), como 

sendo uma “Edição cult de crônica não publicada no jornal”. O jornalista deixa transparecer 

o entrecruzamento e a interpenetração entre os dois meios no qual atua.  

          Esse intercâmbio entre o conteúdo do jornal impresso e seus respectivos blogs acaba 

gerando um outro tipo de embaralhamento entre os dois campos. Como a versão online dos 

jornais e revistas têm várias outras sessões além dos blogs - noticiário, colunas, sites de 

empresas e/ou jornalistas parceiros, publicidade, etc. -, estas páginas pessoais tendem a se 

confundir com as outras colunas publicadas pelos veículos. Na prática, tanto pelos aspectos 

técnicos (linguagem gráfica e de navegação) quanto pelo conteúdo, os blogueiros 

apresentam suas informações dispostas de modo semelhante aos colunistas. Tanto é que no 

link que O Globo Online abre para a seção Blogs Globo Online, o jornal dá o mesmo 

tratamento a blogs e colunas, fazendo o seguinte convite: “converse com nossos colunistas 

e colaboradores”, numa evidência desse entrecruzamento que foi referido aqui. 

          Veja-se, por exemplo, um trecho do blog de Lédio Carmona em O Globo Online e 

como ele se assemelha a uma coluna60: 

 

Disse-me-disse carioca 

Bastidores do futebol carioca. E algumas perguntinhas que não querem calar:  

59  Disponível no endereço eletrônico:  
http://oglobo.globo.com/online/blogs/ximenes/default.asp?periodo=200503 
 
60  O texto está disponível na íntegra no Anexo 4 desta dissertação e no endereço eletrônico: 
http://oglobo.globo.com/online/blogs/carmona/default.asp?cod_blog=36&pagAtual=5%20&periodo=
200503 
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* Operação-Desmanche - Vai haver um êxodo de jogadores do bom time do 

Volta Redonda após o Campeonato Estadual. Lugão, Jonílson, Gláuber e 

Schneider são os mais procurados pelos empresários. Por enquanto, sabe-se que 

o Fluminense quer Lugão; O Flamengo sondou Gláuber e Jonílson; o Cruzeiro 

andou perguntando por Schneider, assim como o Palmeiras...Não vai ficar aço 

sobre aço. 

 

*Caiu a ficha - Preto Casagrande confidenciou a amigos que está arrependido 

de ter trocado a Vila Belmiro pelas Laranjeiras. Quis ganhar mais, mas agora 

caiu a ficha. Preto não achou seu futebol no Fluminense, vive machucado e 

ainda não se adaptou ao novo clube. Basta um sinal do Santos para o apoiador 

dar um jeito e voltar. 

 

          Também não escapariam dessa aproximação de formatos os blogs produzidos 

coletivamente por grupos de jornalistas das redações, como atestam o blog do jornal The 

Guardian e da editoria de Informática e Tecnologia do jornal carioca O Dia. Alimentados por 

vários profissionais, esses blogs não deixam de ser uma grande coluna coletiva, preenchida 

com notas sobre lançamentos de produtos, links para assuntos e fatos interessantes, 

curiosidades e às vezes até notícias que não poderão ser aproveitadas no jornal do dia 

seguinte. 

          Há ainda o caso inverso, dos blogueiros de jornais/revistas que não se adaptam à 

linguagem ágil e de textos curtos da internet, preferindo escrever longos artigos em suas 

páginas. É o caso do blog de Gilberto Scofield, publicado no Globo Online. Intitulada No 

Oriente: blog de Gilberto Scofield61, a página é uma espécie de diário de viagem, que 

registra os passos do profissional na China, relatando suas impressões sobre o país. Numa 

das vezes, o autor estava tão empolgado que foram necessários três posts para que ele 

pudesse revelar sua visão sobre o temperamento e os hábitos dos chineses. 

          Dessa forma, é possível que, para o leitor menos atento, não fique muito clara a 

diferença entre esses blogs e as colunas online, já que ambos estão no mesmo suporte 

(jornalismo na internet) e possuem formatos parecidos. Ao serem publicados sob a mesma 

marca institucional - de veículos de comunicação consolidados no mercado -, blogs e colunas 

61   http://oglobo.globo.com/online/blogs/gilberto 
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jornalísticas estariam vendo os limites que os separam serem ainda mais esmaecidos, 

tornando de fato difícil diferenciá-los. Nesse momento, sob a guarda de publicações 

tradicionais, a prática do blogging passaria a se confundir com o jornalismo e deixaria pouco 

espaço para se pensar o contrário. 
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4 BLOGS DE JORNALISTAS 

[a permeabilidade entre os meios formais e informalidade] 

 

         TTTTão logo foram lançados, os blogs começaram a interessar aos 

jornalistas. Seja porque esses profissionais têm intimidade e prática com a 

escrita, seja porque eles têm interesse em “fugir da escrita rígida das redações” 

(SCHITTINE, 2004), o fato é que há um grande número de blogueiros jornalistas 

na internet. Suas páginas, como já percebeu o editor de SobreSites62, página 

especializada em conteúdos online, Alexandre Cruz Almeida, podem ser criadas 

tanto para afugentar o jornalismo, como para complementá-lo. No segundo 

caso, que é o que interessa mais a este estudo, pode-se perceber que a prática 

do blogging segue duas diretrizes básicas. Caso 1: Na primeira, ele funcionaria 

como uma extensão oficial do trabalho do jornalista, que chega a anunciar as 

ligações de sua página pessoal com o veículo para o qual atua profissionalmente. 

Caso 2: Na segunda, o blogueiro aproveitaria seu espaço virtual para discutir 

questões e escoar informações que de alguma maneira não puderam ser 

aproveitadas no dia-a-dia do seu trabalho, que tanto pode ser uma opinião bem 

pessoal sobre fatos apurados, como dados ainda imprecisos sobre alguma 

matéria - e que por isso não poderiam ganhar espaço na imprensa -, trechos 

extras, detalhes ou particularidades de reportagens realizadas e que ficaram de 

fora das publicações profissionais por falta de espaço, ou informações que, por 

por qualquer outro motivo, foram rejeitadas pela grande mídia. Há ainda uma 

terceira possibilidade, que é o jornalista fazer de seu blog o seu diário pessoal, 

mas esse caso fogem ao campo de interesse do presente estudo. 

 

         Caso 1: No Brasil, o exemplo mais claro da ligação entre jornalismo 

62   www.sobresites.com.br  
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tradicional e blogging é o Blog do Tas63, que explicita em sua página: “O Blog do 

Tas está no Jornal da Cultura, segundas e quintas, às 21h 

(www.tvcultura.com.br)”. Sua página, embora nem sequer seja hospedada no 

servidor da TV Cultura, deixa clara a ligação do profissional com a emissora, 

funcionando da seguinte maneira: às segundas-feiras, o jornalista Marcelo Tas 

lança um tema no programa de TV, alimenta a questão no blog e volta ao 

assunto na quinta-feira. Apesar de não estar ancorado sob a tutela oficial do 

Jornal da Cultura, sendo criado dentro do servidor de blogs do Universo Online 

(UOL), o Blog do Tas acaba se valendo da chancela de credibilidade do Jornal da 

Cultura, além de ganhar bastante evidência por receber citações freqüentes 

naquele telejornal. 

         Neste caso, o blog ganha ares mais profissionais, já que termina por 

apresentar uma pauta, um assunto a ser discutido e abordado, um tema a ser 

esgotado. É difícil perceber esse tipo de página da mesma maneira que se 

percebe e avalia os outros blogs. Eles são um tipo híbrido entre os blogs de 

veículos jornalísticos e os blogs independentes - se é que é possível falar de 

“tipo híbrido” num meio que ainda não definiu seu estado de “pureza”, valendo-

se de recursos de vários outros veículos de publicação para estabelecer seu 

próprio formato; falar de blog jornalístico, em qualquer circunstância, seria 

falar de hibridismo. Mesmo assim, é preciso ressaltar que existe uma diferença 

entre os blogs apresentados como produtos isolados de veículos tradicionais e 

aqueles que não se vinculam a nenhum tipo de publicação convencional. Isso 

porque, mesmo que consigam manter toda a independência, os primeiros 

contam com o respaldo e a audiência da grande imprensa.  

         Caso 2: Já os blogs escritos por jornalistas que atuam no mercado, mas 

que não expressam oficialmente esse vínculo, confundiriam-se mais com a 

grande massa de páginas anônimas que formam a blogosfera - mesmo que 

algumas delas tenham feito bastante sucesso e alcançado popularidade. Um dos 

trunfos do blogs de jornalistas, claro, é a intimidade com o texto, com a prática 

diária da escrita. Isso não significa que todos eles apresentem o mesmo estilo de 

63   http://marcelotas.blog.uol.com.br  
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texto. Pelo contrário, a variedade de blogs de jornalistas pode ser tão grande 

quanto o é a diversidade de profissionais em atuação. Embora geralmente bem 

escritas, essas páginas nem sempre obedecem a padrões dos meios jornalísticos 

de publicação, contando com parâmetros mais elásticos para a postagem de seus 

conteúdos. Além disso, ao contrário da mídia convencional, que vem reduzindo 

gradativamente o tamanho das matérias publicadas, os jornalistas blogueiros não 

têm essa limitação de espaço. Por isso, tanto há blogs de jornalistas que primam 

por textos curtos, seguindo os modelos preconizados nas cartilhas para o 

jornalismo online, como há outros que estendem seus posts o quanto acham 

necessário. Esses blogs que funcionam como complemento do jornalismo 

praticado pelos seus autores seriam criados como uma forma extra-oficial de dar 

vazão a toda uma produção que é realizada mas não encontra espaço no dia-a-

dia da mídia, tendo, geralmente bastante assunto para tratar. Um exemplo da 

verborragia a que se permitem algumas dessas páginas é o blog do crítico 

musical da Folha de São Paulo Pedro Alexandre Sanches64, que chega a escrever 

posts com até mais de 150 linhas, como no caso de Pilulitos65, publicado em 28 

de fevereiro de 2005. O texto aborda questões relativas à cena musical 

brasileira, e, logo, é uma continuação do trabalho que Sanches realiza dentro do 

jornal no qual trabalha, dispondo de informações que, se não fosse jornalista, 

teria muito mais dificuldade para obtê-las. Por isso, os blogs escritos por 

jornalistas que atuam no mercado - que possuem fontes e dados inacessíveis à 

maioria da população - são, geralmente, muito cheios de informação. Por outro 

lado, como esses jornalistas não sofrem as mesmas restrições que enfrentam 

quando escrevem para os veículos nos quais atuam, eles ainda poderiam soltar 

dados vetados pelos editores, impressões pessoais sobre determinada entrevista, 

uma intuição sobre determinado assunto e a sua própria opinião sobre decisões 

de governos, indústrias, fontes - elementos que não se encaixam no padrão 

jornalístico em vigor. 

64   http://www.pedroalexandresanches.blogspot.com  
 
65   Link permanente: 
http://pedroalexandresanches.blogspot.com/2005_02_01_pedroalexandresanches_archive.html 
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         O fato de os jornalistas conseguirem criar páginas pessoais tão cheias de 

atrativos, feitas com base no material que acabam adquirindo durante o seu 

trabalho em veículos tradicionais, tem intrigado o meio jornalístico desde que os 

blogs começaram a se tornar populares. Um dos casos mais controversos foi o do 

jornalista Denis Horgan, que em 2003 foi obrigado a desativar o seu blog porque 

o seu chefe, editor do jornal Hartford Courant66, considerou que a situação criava 

um conflito de interesses para o jornalista. Na época, Horgan encerrou sua 

página com essas palavras: 

 

É com o mais profundo pesar que eu sou forçado a anunciar que o editor do 

The Hartford Courant, um altivo e maravilhoso jornal do qual eu tenho a 

honra de me incluir como funcionário, determinou que eu não tenho mais a 

permissão de escrever uma coluna nessa página da web. Apesar do fato de 

que essa página é mantida às minhas custas e durante o meu tempo livre, o 

que não compete com o jornal nem lhe toma nenhum de seus recursos, o 

editor determinou que sua manutenção gera conflito de interesse. Não é 

meu papel comentar esta decisão, da qual eu discordo profundamente, mas 

eu não tenho opção, a não ser suspender as atividades de escrever colunas e 

comentários aqui. (HORGAN, 2003)67  

 

Numa entrevista ao site especializado em mídia Editor and Publisher68, o editor 

do Hartford, Brian Toolan,  comentou sua decisão. Ele explicou que teve que agir 

assim porque acredita que, ao abrir esse tipo de espaço para um jornalista, teria 

66   http://www.courant.com 

67 No original: It is with the most profound regret that I am compelled to announce that the editor 

of The Hartford Courant, a proud and wonderful newspaper of which I am honored to count myself a 

staff member, has ruled that I am no longer allowed to operate a column on this web page. Despite 

the fact that this page is operated on my own time and at my own expense, that it does not 

compete with the newspaper or draw upon any of its resources, the editor has ruled that its 

operation is a conflict of interest. It is not my role to explain this decision, one with which I 

disagree deeply, but I have no option but to suspend the column or commentary activities here 

(tradução nossa). 

68   http://www.editorandpublisher.com 
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que permitir que todos pudessem manter suas páginas, o que sairia do controle 

do jornal, deixando a institução vunerável. Além disso, Toolan ainda acredita que 

os bolgs são concorrentes do jornalismo: 

 

Todo o perfil profissional de Denis Horgan é um resultado de sua ligação com 

o Hartford Courant, ainda que ele tenha criado unilateralmente um universo 

jornalístico paralelo no qual ele fará comentários, não editados pelo 

Courant, sobre instituições que têm cobertura jornalística do Courant. (…) 

Isso torna o jornal vulnerável. (TOOLAN apud. SULLIVAN, 2003)69  

 

A solução encontrada pelo jornal, em outubro de 2003, foi a criação de um blog 

escrito pelo próprio Denis Horgan70 dentro da versão online do jornal. Entretanto, 

atualmente, a página está fora do ar. Em seu lugar, foi criada uma coluna 

online71, na qual o jornalista se expressa sobre vários temas, e não apenas sobre 

turismo, sua editoria, atualmente. 

         O caso do Hartford Courant não é um episódio isolado. Vários veículos 

mantém uma política de cerceamento da liberdade dos profissionais que estão 

sob sua asa institucional, como a revista Time e a rede de televisão CNN. Uma 

das atitudes mais drásticas, nesse sentido, foi tomada pelo Houston Chronicle, 

que demitiu um repórter depois de ele ter postado um comentário anônimo em 

um blog sobre um político da cidade, com informações conseguidas por meio do 

seu trabalho (SULLIAVAN, op. cit.). 

         Por outro lado, bons profissionais fora do mercado corporativo têm usado, 

cada vez com mais propriedade, a ferramenta do blog para criar um jornalismo 

sério, independente e criativo. O maior exemplo dessa combinação, no Brasil, é a 

69 No original: Denis Horgan's entire professional profile is a result of his attachment to the Hartford 

Courant, yet he has unilaterally created for himself a parallel journalistic universe where he'll do 

commentary on the institutions that the paper has to cover without any editing oversight by the 

Courant. (…) That makes the paper vulnerable (tradução nossa). 

70   http://www.ctnow.com/denis  

71   http://www.courant.com/travel/columnists/hc-horgan.columnist 
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página do jornalista Ricardo Noblat72, que atualmente trabalha apenas para seu 

próprio blog. Depois de um ano atuando de forma independente, ele passou a ser 

remunerado pelo trabalho, através do provedor iG, que hospeda a página do 

jornalista. O sucesso do blog de Noblat é tão grande que ele chegou a receber o 

prêmio Deutsche Welle International Weblog Awards 2004, na categoria Melhor 

Blog Jornalístico, oferecido pelo sistema de comunicação Deutsche Welle, da 

Alemanha. Noblat, que tem uma vasta experiência no jornalismo praticado em 

veículos tradicionais - passando pelos cargos de repórter, colunista, chefe de 

sucursal e diretor de redação -, transferiu seu conhecimento e prática para o 

blog, tornando sua página uma das mais lidas da internet, chegando a registrar 

picos de mais de 150 mil leitores por dia73 (não confundir com acessos, que deve 

ser um número muito maior). 

         O sucesso de Noblat deve-se, possivelmente, à maneira hábil com que 

agrega valores do jornalismo e da prática do blogging. Suas informações são 

sempre precisas, cita fontes todas as vezes que isso lhe é possível e/ou 

necessário, movimenta-se com facilidade em diversas esferas do poder, sabe 

como conseguir informação e como publicá-la. Como sua publicação trata-se de 

um blog - não tendo, portanto, que temer a concorrência de outros veículos -, o 

jornalista ainda sente-se livre para acrescentar e comentar informações de 

jornais e veículos convencionais, sem que isso lhe cause problemas ou careça de 

limites, como geralmente acontece entre jornais e revistas impressos. Outro 

jornalista que se dedica com sucesso ao blogging é o apresentador do  programa 

Roda Viva, da TV Cultura, Paulo Markun. Ele se dedica a tecer comentários sobre 

fatos em evidência na mídia, escolhendo, geralmente, assuntos com um viés 

político, que ele analisa com um olhar bastante crítico, mas com opiniões 

moderadas. 

         Embora ambos sejam jornalistas de destaque no cenário nacional e 

72   http://noblat.blig.ig.com.br  

73   Dados disponíveis no Artigo O que um Blog Pode Ensinar, disponível online no endereço 

eletronico: http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=314ENO002 
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tenham interesse pelos mesmos assuntos, Noblat e Markun utilizam seus blogs 

de modo bem diferente. Enquanto Markun escreve com uma freqüência menor e 

imprime de maneira mais direta o seu olhar sobre os fatos (mais ou menos o que 

faz o já citado Sanches, sendo que se dedicando com mais constância à música), 

Noblat se apropria da ferramenta para verdadeiramente construir com ela um 

novo jornal. O jornalista se vale do formato da ordem cronológica inversa para 

tratar de manter sua página sempre atualizada, trabalhando inclusive aos 

domingos e feriados, agrega uma grande quantidade de comentários e declara 

que está sempre atento às demandas de seu público leitor. Dentro desse modelo 

de blog jornalístico que construiu, Noblat posta informações em primeira mão; 

comentários sobre notícias alheias (uma prática extremamente freqüente no 

universo do blog, mesmo em páginas escritas por não-jornalistas); analisa 

comentários de executivos, ocupantes de altos postos governamentais, políticos 

e afins; e aproveita para questionar certas atitudes da imprensa, criando um 

formato que mistura independência, agilidade e postura crítica, numa mescla 

equilibrada de blog com jornalismo que deve servir de molde para uma boa parte 

de blogs jornalísticos brasileiros daqui por diante. 
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5 O BLOG COMO FONTE PRIMÁRIA DE INFORMAÇÃO 

 

 

          OOOO surgimento e a popularização do fenômeno dos blogs também 

proporcionaria uma mudança na maneira como os leitores de jornal e 

revistas, impressos ou online, têm acesso à informação, principalmente a dados 

“privilegiados”, que antes dos weblogs só estavam disponíveis para grupos especializados 

e/ou profissionalizados. Um dos princípios básicos do jornalismo é a busca da informação 

inacessível ao grande público para, em seguida, divulgá-la ao maior número de pessoas 

possível. Para isso, o profissional desta área recorre às chamadas fontes primárias de 

informação, que são pessoas, grupos ou instituições que detêm informações em primeira-

mão, seja devido à posição que ocupam em certas empresas; a pesquisas e estudos inéditos 

que desenvolvem, ou por serem “celebridades”, pessoas cuja vida ou as opiniões pessoais 

geram interesse por certa parte do público, etc. Profissionais com alto grau de 

especialização, elevado nível de conhecimento técnico, políticos, artistas, professores 

universitários, escritores, polemistas, líderes ou militantes de movimentos sociais, 

economistas, dirigentes de organizações não-governamentais, entre outros, são exemplos de 

fontes jornalísticas. 

          Com a entrada dos blogs no cenário midiático, o vetor fonte-jornalista-

leitor/internauta muitas vezes pode ser alterado. Como os blogs são ferramentas disponíveis 

indistintamente a todos os internautas, é comum que, vez ou outra, ela caia nas mãos de 

pessoas que normalmente ocupam o papel de “fontes” da grande imprensa, pessoas que 

têm acesso a essas informações primárias. A partir de seus autores e da importância que 

ocupem no circuito jornalístico, esses blogs podem ser vistos como fontes primárias, 

tornando-se fontes de não só para os jornalistas, mas podendo ser acessados, também, pelo 

mesmo público leitor de jornais e revistas. 

          Grupos interessados por temas específicos podem acessar uma rede de blogs sobre o 

assunto, que passa a se tornar uma espécie de fonte especializada acerca do tópico em 

questão: “Julgamentos sobre credibilidade terão que ser mais contextualizados e 

especializados. Por exemplo, o usuário de um grupo de discussão sobre carros italianos deve 
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julgá-lo como um site altamente confiável para informações sobre a reconstrução de um Alfa 

Romeo” (NEWHAGEN e LEVY, 1998). O primeiro webring de blogs se deu a partir de um 

grupo de pesquisadores do Silicon Valley, nos Estados Unidos, em páginas pessoais criadas 

para trocar informações bem específicas sobre novidades do campo da ciência, da 

informática e do desenvolvimento de softwares (DÓRIA, 2001). Assim, com o surgimento e a 

popularização dos blogs dentro de um sistema de comunicação em redes, esse mecanismo 

se espalhou, permitindo aos fãs de cantores famosos ou a pessoas interessadas na carreira 

de políticos em ascensão, por exemplo, saberem de notícias em primeira mão. É dessa 

forma que, atualmente, o público pode dispor da agenda de shows do cantor Leo Jaime74, 

ou tomar conhecimento de uma nova composição dele sem precisar, necessariamente, 

recorrer à imprensa. O mesmo vale para fãs da banda Los Hermanos, que têm a 

possibilidade de receber informações inéditas sobre o grupo no blog de seu tecladista, Bruno 

Medina75. Isso significa que uma parte do público passa a receber algumas informações de 

interesse jornalístico ao mesmo tempo em que os profissionais da imprensa. 

          A diferença entre esses blogs e outras fontes primárias de informação é que estas 

páginas podem ser consultadas não apenas por jornalistas, mas também pelo mesmo 

público leitor que tem acesso à informação distribuída por veículos impressos ou online. A 

princípio, poderia se afirmar que essa mudança tira do jornalista o privilégio de 

“proprietário” da informação.  Os leitores conectados à internet têm a chance de eliminar o 

filtro jornalístico na busca pelos dados que desejam. Assim, o surgimento e a popularização 

do fenômeno dos blogs também proporcionaria uma mudança na maneira como os leitores 

de jornal e revistas, impressos ou online, têm acesso à informação. Eles passariam a ter 

acesso direto às chamadas fontes primárias, podendo, inclusive, antecipar-se às notícias 

distribuídas pela mídia. “Desde cedo, os jornais pessoais online, ou weblogs, começaram a 

permitir que os blogueiros se transformassem num atalho para os gatekeepers da mídia 

tradicional, para dizer e mostrar praticamente qualquer coisa que eles pudessem pensar 

para dezenas de milhões de usuários de computadores ao redor do mundo. (ROSEBLOOM)” 

          Embora os profissionais do jornalismo também tenham acesso às páginas destas 

pessoas que ocupam espaço na mídia, e também possam utilizar esses blogs como fonte, é 

preciso ter em mente que, no que se refere ao campo de interesse dos leitores destas 

74  www.leojaime.blog.uol.com.br 
75  www.instanteanterior.blogger.com.br 
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páginas, o jornalista passaria a ter seu papel modificado. Ao utilizar como fonte de 

informação os mesmos dados disponíveis na internet para o grande público, o jornalista 

precisa estar ciente de que ele passaria a mudar aspectos importantes de seu trabalho. Aqui, 

é preciso, claro, fazer uma distinção entre dois grupos de leitores: os que lêem e os que não 

lêem os blogs utilizados como fonte de determinada matéria ou reportagem. 

 

          • Para os que não lêem os blogs 

          Ao lidar com esse grupo, o jornalista continuaria a exercer seu papel da maneira 

como foi convencionada e padronizada, trabalhando para tornar público fatos ainda 

desconhecidos pelos seus leitores e trazendo, portanto, novos conteúdos para a publicação 

na qual atua. 

 

          • Para os que lêem os blogs 

          Entretanto, quando o leitor do jornal/revista tem o hábito de acessar o mesmo blog 

utilizado como fonte pelo jornalista, a informação repassada pelo jornal correria o risco de 

perder o sentido. Isso porque a notícia perderia o caráter de “novidade”, uma das principais 

molas do jornalismo. Neste caso, o profissional deveria tomar alguns cuidados básicos para 

manter a validade e a credibilidade de sua pauta nos veículos convencionais: 

1.  Citar a fonte da informação. 

2.  Se for possível, ou necessário, conferir a veracidade dos fatos (toda fonte primária, 

não apenas os blogs, estão passíveis a cometer erros).  

3.  Saber reelaborar os dados captados nos blogs, oferecendo novas conexões e 

ampliando o alcance e o interesse de sua notícia. 

 

          Mesmo que muitos dos leitores de um jornal não sejam leitores de blogs, e vice-

versa, o jornalista não está isento de citar suas fontes ao publicar uma informação produzida 

ou publicizada por outra pessoa. Neste caso, o leitor compreenderia que o reprocessamento 

de informações visa a chamar a atenção de pessoas que não tomaram conhecimento dos 

mesmos fatos anteriormente. Isso evita, por exemplo, as críticas, muito comuns por parte 

dos blogueiros, de que seus blogs são plagiados por jornalistas, como aconteceu no post  

356. O jornal Público faz plágio do Arqueoblogo. O Respeito pelas referências 
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blogográficas76, publicado no próprio blog Arqueoblogo, editado em Portugal pelo blogueiro 

Marcos Osório. 

 

         Depois do recentemente noticiado plágio que uma jornalista do Público fez ao 

Blog Substrato, também eu deparei com trechos integrais de parte do meu post n.º 

346, num artigo do mesmo jornal Público, assinado desta vez por Marta Rodrigues. 

(...) 

         Até quando vamos continuar a ser os parentes pobres da publicação de textos 

em Portugal. Se fosse o blog de uma personalidade prestigiada, ninguém se atrevia e 

até considerava elogiosa a referência blogográfica. Como é um desconhecido, não 

faz mal: «Ele nem vai reparar!» 

 

          O segundo item também se refere a um prática considerada corriqueira no 

jornalismo, que é a checagem da veracidade dos fatos antes de sua veiculação nos meios de 

comunicação. Os blogs, como tudo na internet, são entrópicos, diversificados, múltiplos, não 

se pode controlar nem moldar seu conteúdo. Desta forma, cabe aos meios 

institucionalizados a averiguação das fontes e das informações antes de transcrevê-los para 

páginas de jornais e revistas, sejam impressas ou online. Essa medida evita deslizes e erros, 

como a publicação de piadas geradas por blogs humorísticos como se fossem fatos, em 

veículos da grande imprensa. Um exemplo foi a propagação da criação do Sexkut, variável 

do Orkut77 onde os membros cadastrados deveriam colocar não mais informações sobre si e 

seus amigos, mas sobre suas preferências e parceiros sexuais. A piada, gerada pelo blog 

Cocadaboa78,  ganhou as páginas de vários veículos, incluindo o Weblog de Pedro Dória, 

blog jornalístico do site No Mínimo79. O fato mereceu artigo na página do Observatório da 

76   Arqueoblogo (http://arqueoblogo.blogspot.com). Link para o post citado em: 

http://arqueoblogo.blogspot.com/2004_12_01_arqueoblogo_archive.html 

77   www.orkut .com (site de relacionamento onde as pessoas cadastram seus amigos e informações 

sobre sua vida pessoal).  

78   www.cocadaboa.com.  

Para saber mais sobre o processo de criação do Sexkut e os jornais e revistas que publicaram a piada 

como fato, conferir o artigo: Sexkut.com: Quem quer ser amigo do Cocadaboa?, no link permanente: 

http://www.cocadaboa.com/archives/003976.php 

79   www.nominimo.com.br  
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Imprensa, chamando a atenção para a contaminação cada vez maior dos veículos sérios:  

 

Absurdo? Muita gente experiente anunciou ou comentou a “novidade”. Em ordem 

cronológica, Pedro Doria (No Mínimo), Ueba, Julio Hungria (Blue Bus), Marcelo Tas 

(Blog do Tas), Folha Informática, iG, IDG Now! (UOL), Terra Informática, O Dia. O 

apresentador Cazé mencionou a "coisa" em seu programa Buzzina MTV. O Terra até 

botou na capa entrevista com o “fundador” do site. E o Sexkut virou febre. Em 9 

dias de operação, recebeu mais de 50 mil visitantes únicos, 350 mil hits e 2 mil 

mensagens de e-mail de pessoas “pedindo desesperadamente por um convite”. 

(CARVALHO, 2004) 

 

          A republicação de notícias é um fato corriqueiro na imprensa, principalmente depois 

do surgimento da internet, que pela sua velocidade e instantaneidade acelera o processo de 

transformação de um fato em notícia, dificultando a vida dos jornais convencionais, que não 

conseguem estar em tantos lugares ao mesmo tempo. Esse fator força muitos veículos a 

republicarrem informações já divulgadas em outras mídias. Com o surgimento dos blogs 

esse processo fica ainda mais tumultuado, já que a quantidade de dados disponíveis na rede 

se torna muito maior - reduzindo, conseqüentemente a chance de os veículos convencionais 

divulgarem dados em primeira mão. 

          No último mês de março, por exemplo, enquanto os jornais pernambcucanos ainda 

aguardavam a programação do festival de música Abril pro Rock, os internautas já tinham 

acesso ao nome das bandas escaladas para os shows, divulgada no Abril pro Blog, do 

produtor do evento, Paulo André Pires80. A lista completa de atrações foi colocada no blog 

na segunda-feira 7 de março, às 22h53. Minutos depois, estava republicada pelo blog El 

Cabong81 e reproduzido pelo site Recife Rock82. Então, no dia 8 de março, às 11h, hora 

marcada para a entrevista coletiva com a imprensa, muitos dos jornalistas presentes à 

coletiva, bem como uma parte dos internautas interessados no festival, já estavam sabendo 

da programação. Assim, a informação já era “velha” quando chegou para os leitores dos 

80  www.abrilproblog.blogger.com.br  

81  http://elcabong.blogspot.com  

82  www.reciferock.com.br 

 
 



66 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
[ A IMPRENSA NA ERA WEBLOG ] 

 

jornais impressos, na quarta-feira, 9 de março, pela manhã. 

          Apesar da velocidade de publicação dos blogs - o que acaba por gerar um 

descompasso entre veículos impressos e essas páginas pessoais -, elas não conseguem 

suplantar totalmente os meios convencionais de jornalismo. Isso porque os blogs tendem a 

interessar uma parcela específica do público, sendo lido com mais freqüência e regularidade 

por pessoas que acompanham com interesse os assuntos específicos tratados em cada um 

dos tipos de páginas comentadas aqui. Dessa forma, tomando como base o exemplo citado, 

não se pode dizer que a antecipação de um fato pelos blogs invalidaria sua publicação num 

meio convencional. Nessas circunstâncias, apenas para o público leitor de determinado blog 

é que a republicação da notícia perderia seu impacto, tornando-se uma informação 

redundante e, portanto, desnecessária segundo critérios jornalísticos. 

          Entretanto, resta ainda aos jornalistas a habilidade de reprocessar informações, 

ampliando o interesse em relação a um fato a partir de sua conexão com outros fatos, de 

sua recontextualização. É de se imaginar que, quando mais diversificado for o conjunto de 

blogs existente no mundo e quanto maior o alcance dessas páginas virtuais, mais ela 

forçarão o surgimento de um novo jornalismo, menos preocupado com a relato de um fato 

em si, e mais atento aos desdobramentos que podem resultar dele. É possível que essa 

escalada vertiginosa rumo ao excesso de informação torne os jornais mais analíticos e 

menos descritivos. Esta é apenas uma das mudanças que podem vir a ocorrer nos padrões 

do jornalismo tradicional motivadas pelo surgimento dos blogs no cenário da comunicação 

de massa - um tema que certamente merece ser analisado mais exaustivamente em outros 

estudos. 
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6 BLOGS QUE SE DEDICAM A ASSUNTOS CULTURAIS 
 

 

         JJJJá foi discutido aqui que, ao abrir o pólo de emissão para a massa 

conectada à internet, os blogs acabariam funcionando como um tipo de 

jornalismo não institucionalizado. O que se precisa estabelecer, daqui por diante, 

é que tipo de jornalismo é esse. A primeira, ou a mais visível, mudança 

significativa proporcionada pelos blogs, digamos, jornalísticos, é que o jornalismo 

deixa de ser praticado apenas por quem “escreve” e passa a ser recriado por 

quem lê. Ou seja, nesse tipo de jornalismo possibilitado pelos blogs, fala-se do 

ponto de vista do leitor. Não é mais uma prática profissional, mas, na maioria 

das vezes, torna-se uma espécie de  trabalho amador (no sentido de que não é 

executado por pessoas que tiram da atividade o seu sustento); que reflete não 

mais o que um grupo de profissionais do jornalismo acredita que as pessoas 

querem ler, mas o que os próprios leitores gostariam de ver escrito. 

         De uma maneira geral, a oferta de assuntos nos blogs é tão ou mais vasta 

que a lista de assuntos cobertos pelo jornalismo. Temas como cultura, 

entretenimento, política, queixas em relação à administração pública e 

comentários, muitas vezes humorados, sobre outros assuntos publicados na 

grande imprensa fazem parte da “pauta” dessas páginas virtuais. Assim, pode-se 

dizer que os blogueiros escrevem sobre os assuntos que movimentam a vida das 

pessoas, como explica o jornalista Marcelo Tas, citado por Nelson de Sá: “Para 

Tas, seu blog ‘comprovou aquilo que já tinha experimentado’ antes, no rádio e na 

televisão: ‘A molecada quer falar de política, quer falar do que está rolando no 

mundo’.” 

         Entretanto, para “falar do que está rolando no mundo”, como anuncia Tas, 

os blogueiros são geralmente pautados por assuntos que estão na mídia, ou que 

teriam um interesse midiático em potencial. Assim, a maioria dos blogs não 

consegue apresentar muitas notícias em primeira mão a seus leitores - à exceção 

das páginas escritas por jornalistas profissionais ou por fontes da grande 

imprensa-, mas são pródigos em ampliar e multiplicar visões a cerca de assuntos 
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já divulgados em sites informativos, revistas e jornais, sejam publicações 

especializadas ou não. 

         Da mesma forma que a maioria dos jornais publicados no Brasil, hoje, 

têm seu conteúdo editorial organizado em editorias (cultura, política, economia, 

etc.), muitos dos blogs considerados aqui como jornalísticos também cobrem 

uma pequena diversidade de temas, cada um. Essas páginas tendem a refletir 

os interesses de seus autores, estando limitadas geralmente a cerca de dois ou 

três assuntos, podendo conter desde opiniões impressionistas e superficiais, até 

textos bem detalhados e aprofundados, que oferecem análises de especialistas. 

De um modo geral, mesmo as páginas mais elaboradas e de conteúdo 

especializado abrem espaço para notas menores e textos mais curtos sobre os 

assuntos que dominam. Os blogs de escrita mais ligeira, no entanto, raras vezes 

tecem opiniões mais detalhadas sobre os assuntos que abordam. 

 

� Uma aproximação com a crítica cultural 

 

         Não há uma pesquisa totalmente segura que aponte o perfil dos blogueiros 

no mundo - nem sequer dos blogueiros mais ativos, mas alguns indicadores 

apontam para a existência de um grande número de jovens manipulando estas 

páginas. Um estudo da Pew Internet & American Life Project83 aponta ainda que 

pelo menos 44% dos internautas adultos dos Estados Unidos utilizam a internet 

como uma forma de publicar suas idéias, sentimentos, indignações ou imagens, 

mesmo que não seja em blogs. Na avaliação dos autores da pesquisa, as pessoas 

não fazem da internet apenas um meio de recebimento de dados - como seria o 

caso de outros veículos de informação -, mas, de alguma forma, estão a 

acrescentar mais informação a esse meio: desde o breve comentário de uma 

notícia até a criação de páginas. Essa atitude é muito freqüente, principalmente 

entre os jovens, que correspondem ao maior grupo de internautas que 

alimentam a web. Eles são os chamados “power creators”, como mostra a 

83   http://www.pewinternet.org 
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pesquisa sobre os blogueiros norte-americanos: 

        

“Power creators” são os usuários da internet mais entusiasmados com a atividade de 

geração de conteúdo. Eles são jovens -sua média de idade é 25 anos - e eles, mais 

provavelmente que outros usuários, utilizam outros tipos de serviços da rede, como 

mensagem instantânea, jogos e copiam música da internet. Eles também são o grupo 

mais promissor de blogueiros. (LENHARDT, FALLOWS, HORRIGAN, 2004)84 

 

         Assim, não é de estranhar que tópicos ligados à vida cultural e ao 

entretenimento de pessoas e grupos dessa faixa etária sejam comumente muito 

postados nos blogs, como opiniões sobre filmes, programas de televisão e 

lançamentos de discos. Críticas e/ou comentários de filmes se espalham com 

velocidade por diversos blogs tão logo estréias são programadas nas salas de 

cinema. O mesmo acontece com atrações televisivas de grande audiência e de 

apelo à manifestação dos telespectadores, caso do Big Brother Brasil, como pode 

ser comprovado em visitas a várias dessas páginas. O maior número de 

informação presente nestes blogs diz respeito a produtos ligados à chamada 

indústria cultural - ou, se preferir, artigos culturais que podem ser reproduzidos 

técnica e eletronicamente - como filmes, músicas (discos e shows), quadrinhos, 

vídeos e televisão. Há também bastante espaço para a produção literária, 

principalmente porque a rede é também utilizada por jovens autores, que 

aproveitam o espaço da internet para discutir ou registrar opiniões sobre livros 

antigos ou lançamentos literários. Menos freqüentes são as avaliações de peças 

teatrais e de criações de artes plásticas. 

         Não apenas o tamanho dos textos culturais postados nos blogs são 

diversificados (de uma pequena nota a artigos mais longos), como a qualidade 

da informação depositada neles também varia muito. Isso se dá, 

provavelmente, porque, ao contrário dos veículos jornalísticos 

84  No original: Power creators are the Internet users who are most enthusiastic about content-

creating activities. They are young - their average age is 25 - and they are more likely than other 

kinds of creators do things like use instant messaging, play games, and download music. And they 

are the most likely group to be blogging (tradução nossa). 
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institucionalizados, os blogs não têm consciência ou intenção de exercer um 

papel de veículo de informação. Isso torna diferente, em comparação aos 

jornalistas, a maneira como como muitos blogueiros percebem a informação 

atualizada em suas páginas. Claro que esta situação não desqualifica a 

informação do ponto de vista pessoal, mas a torna menos interessante sob a 

ótica da comunicação jornalística, que necessita gerar interesse num número 

maior de leitores. Dessa forma, os qualidade dos dados postados dos blogs 

oscila muito. Muitas vezes, o internauta pretende apenas dividir uma opinião ou 

uma experiência com os amigos. Noutras,  entretanto, revela-se a intenção 

clara de crítica cultural. 

         No primeiro caso estão comentários breves e pessoais como:  

 

                28.3.05 

                  meu mais novo vício  

                  é "the oc". assisti tudo ontem. gostei tanto que nem queria ir na Macaxeira de 

Noca. quando foi hoje, passei na locadora e peguei o segundo. adoro seriados 

que têm um clima bom. e nada melhor do que esse, né? só riqueza, gente 

linda, roupas maravilhosas...e aquele ar praieiro. é que nem "laços de 

família", que eu também adoro. ah, quero versões femininas das camisetas de 

Seth (pra trabalhar) e as roupas de Marissa (pra todas as horas), alguém me 

dá?  

                  posted by Irina (IRINA, 2005) 

 

         Há outros blogs, entretanto, que tentam trazer informações mais 

detalhadas sobre os temas que abordam. É o caso de O Sítio85, blog escrito por 

um grupo de jovens86 que discorrem, sob variados pontos de vista, sobre 

produtos culturais lançados no Brasil e no mundo. O enunciado da página 

expressa sua aproximação com o jornalismo: “Aquele velho projeto de fazer um 

fãzine com os amigos finalmente foi posto em prática.” Tendo o modelo dos zines 

85    http://ositio.blogspot.com 

86   No site do blog, há informações um pouco mais detalhadas sobre os autores. 
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como um de seus pontos de partidas, o grupo d’O Sítio se permite postar textos 

maiores que aqueles quer geralmente fazem parte da prática do blogging, o que 

inclusive gera algumas queixas de seus leitores, registradas nas caixas de 

comentários. Eles também incorporam à sua escrita um vocabulário menos 

formal e o falar característico de grupos de jovens, como no excerto que se 

segue: 

 

              Terça-feira, Julho 27, 2004  

                  O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças - Michel Gondry  

                       Tem lá seus pequenos defeitos, mas o sentimento geral do filme é de puta 

que pariu, do caralho! Seria o primeiro roteirista no cinema abduzindo os 

diretores, se não fosse George Clooney pra dirigir Confissões de uma Mente 

Perigosa, roteiro também de Charlie Kaufman. Porque Spike Jonze e Michel 

Gondry são muito, muito parecidos na direção. A interação entre mundo real / 

fantasia deles é muito parecida. 

    Tem uma música belíssima que toca no começo e no fim, causando meio o 

que One de Aimeé Mann causou em Magnólia. Só no final é que reconheci a voz 

e confirmei nos créditos. É Beck, cantando um cover de algum soulzão dos anos 

70. Linda, linda, linda. De cortar o coração de linda. (CHICO, 2004)   

 

         Apesar de dar espaço para o desenvolvimento de críticas mais elaboradas, 

O Sítio é uma miscelânea de textos de vários níveis e grau de profundidade. 

Outros blogs, entretanto, são mais específicos nos temas que abordam. Um dos 

casos de página pessoal que aborda especificamente um tema é o Excelsior HQ87 

escrito pelo jornalista Márcio Padrão, totalmente voltado para notícias e críticas 

de produtos culturais ligados ao universo das histórias de quadrinhos, sejam 

revistas, exposições, palestras ou adaptações para o cinema. Em suas páginas, 

Padrão tanto esmiúça detalhadamente um filme construído a partir de 

personagens tirados das HQs, detalhando comportamentos e personalidades; 

como também discorre sem compromisso sobre as traduções equivocadas dos 

87    http://excelsiorhq.blogspot.com 
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nomes dos heróis vertidos do inglês para o português; avisa e avalia 

lançamentos de revistas e chega até a realizar entrevistas com autores, 

apreciadores e colecionadores de quadrinhos, criando uma espécie de revista 

especializada sobre o assunto.   

         Outra página que costuma esgotar os assuntos sobre os quais discorre é o 

Centro Cultural Maluco Doidão88, que apesar de conter informações sobre a vida 

pessoal do autor - o músico e produtor musical José Guilherme - costuma 

dedicar-se com precisão à informações sobre o meio musical, englobando tanto 

aspectos técnicos, como atividades práticas e posturas ligadas à política cultural 

das bandas e músicos pernambucanos - não se atendo, porém, aos limites 

geográficos do estado. Em março de 2005, por exemplo, por quaisquer motivos 

que não cabe pontuar aqui, a imprensa local não editou nenhuma reportagem 

detalhada sobre um assunto tão específico quanto o baixo elétrico. Mas os 

leitores do Centro Cultural Maluco Doidão puderam ler informações deste gênero, 

com espaço para dados tão precisos quanto os que se seguem: 

 

10 - Baixos Ampeg e Ovation - Provavelmente os dois pés-de-cobra mais desejados por 

este que voz fala e por muitos baixistas por aí. Ambos foram cancelados pelos seus 

fabricantes por não terem sido sucessos comerciais. O Ampeg, semi-acústico, foi 

comercializado no fim dos anos 60, aparentemente. Já o Ovation, de corpo sólido, 

provavelmente dançou pois a Ovation se consagrou com instrumentos acústicos 

eletrificados. Pra quem nem imagina do que se trata, um baixo ampeg aparece 

claramente no clip de "Remedy" do Black Crowes. O Nando Reis tem um, que eu já vi 

em clipes, tb. Já o baixo Ovation pode ser visto em vídeos do começo da carreira do 

Sonic Youth, quando o Thurston tocava baixo e a Kim tocava guitarra. Qualquer coisa 

peçam o vídeo emprestado pra Yellow ou pra Gomão. Quem também usa um baixo 

Ovation é o Jah Wobble, mas eu nunca vi foto dele com um. (JOSÉ GUILHERME, 2005)89 

 

         Apesar de todas as diferenças que possam manter em relação ao 

jornalismo institucionalizado, esses blogs que se alinham ao jornalismo cultural 

88 http://www.quadrifonia.blogspot.com 

89 Esse post está disponível na íntegra, no Anexo 2 desse trabalho 
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ampliam bastante a oferta de informação sobre o assunto, aumentam não só o 

número e a diversidade de opiniões que circulam na mídia e na rede sobre o 

tema, como também o número de informação não-opinativa, cumprindo um 

papel jornalístico de atualizar seus leitores sobre as novidades do setor, com a 

vantagem de que, como tudo no universo blogueiro, não há limites de espaço 

para a postagem de dados. Isso garante uma diversidade muito maior do que a 

cobertura da grande imprensa é capaz de suprir. No entanto, eles não têm que 

cumprir as mesmas exigências jornalísticas no que diz respeito à exatidão das 

informações, o que lhes permite ter menos rigor nas informações apresentadas. 

Não que os blogueiros sejam necessariamente descuidados com seus posts, mas 

eles não precisam ser necessariamente cuidadosos, o que abre espaço para 

imprecisões e erros, que algumas vezes não chegam a ser percebidos. Por outro 

lado, eles não lidam com a trajetória de pessoas públicas, como o fazem os 

blogs que tratam de assuntos políticos, por exemplo, nos quais incorreções 

podem reder diversos tipos de conseqüências mais graves. Assim, esse excesso 

de liberdade dos blogueiros, em relação à grande imprensa, têm 

desdobramentos positivos e negativos, que merecem ser observadas 

cuidadosamente pelos leitores, ao se deparar com os blogs e, principalmente, ao 

tomar o conteúdo de suas páginas como jornalismo. 
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7 BLOGS QUE SE DEDICAM A TEMAS POLÍTICOS 

 

          AAAA exemplo do que acontece com os blogs culturais, as páginas que se 

dedicam a falar de assuntos considerados “quentes” pelo jornalismo, como 

política e economia, também possuem perfis muito variados. Um ponto, 

entretanto, distingue os dois tipos de blogs. É que, no caso dos blogs políticos, a 

diferença entre autores “profissionais” e “amadores” é mais acentuada. Isso 

porque, diferentemente do que acontece com música, cinema e outras formas de 

expressão artística, a informação no meio político e econômico, fica restrita a 

meio privilegiados. Seja porque este setor não tem a capacidade de gerar 

novidades no mesmo ritmo que a indústria da cultura, seja porque estes dois 

campos do jornalismo possuem estratégias diferentes de divulgação de notícias, 

o blogueiro amador tem muito mais dificuldade de transitar pelos universos 

político e político-econômico. Isso não quer dizer que eles não enveredem por 

esse campo. Pelo contrário. A política é sempre um assunto muito abordado nos 

blogs, principalmente em ano de eleição (caso de 2004). O que muda, neste 

caso, é a abordagem que se dá aos fatos. 

         Aos blogueiros que lidam com a comunicação de forma amadora, sem 

fazer dela um meio para subsistência, uma fonte de renda, cabe geralmente o 

papel de questionar, ironizar, criticar e comentar atividades e decisões de todas 

as esferas do poder: executivo, legislativo e judiciário, em nível federal, estadual 

ou municipal. Eles, que não atuam profissionalmente no meio político e/ou 

jornalístico, geralmente fazem de suas páginas espécie de palanques populares, 

nos quais extravasam o descontentamento em relação a políticos, ministros e 

técnicos que ocupam altos postos em empresas ligadas a economia-política e/ou 

política econômica. Eles usam insistentemente recursos como a ênfase, o 

sarcasmo e o humor como “armas” para atacar medidas impopulares, aumento 

de impostos, obras públicas mal-realizadas, declarações consideradas 
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inoportunas, etc. Lançam um arsenal de piadas, cobranças e queixas contra 

homens públicos. 

         Diferentemente, jornalistas profissionais, políticos, analistas políticos ou 

econômicos que mantém blogs, dispõem em suas páginas um material muito 

semelhante ao que se encontra nas colunas políticas ou econômicas dos jornais - 

exceto, claro, pelas peculiaridades dos blogs, tais como atualização instantânea, 

interatividade (caixa de comentários), ordenação cronológica inversa, etc. Mas, 

de uma maneira geral, o tratamento dado a políticos e técnicos dirigentes de 

instituições governamentais é muito sóbrio, sem resvalar para nenhuma espécie 

de ataque pessoal nem acusações baseadas em suposições. Essa constatação 

aponta que, também nos blogs, jornalistas profissionais costumam ter muita 

cautela, carregando para suas páginas online resquícios de sua prática 

profissional. Ainda assim, eles deixam um bom espaço de seus textos para 

revelar opiniões, soltar farpas e lançar mão de comentários mais ácidos que 

aqueles que normalmente estariam presentes no seu dia-a-dia profissional. 

Dessa forma, os blogs de jornalistas que continuam atuando no setor tenderiam 

a  refletir alguns preceitos da profissão, mas acrescidos de certas liberdades 

adquiridas com o novo meio de publicação. 

         Um exemplo claro desse “passo a mais” em direção à opinião, dado pelos 

jornalistas, pode ser conferido, por exemplo, no blog do profissional Paulo 

Markun90, apresentador do programa de debates e entrevistas Roda Viva91, da 

TV Culltura. Para efeito de comparação, toma-se como exemplo uma notícia 

bastante comentada em toda a imprensa brasileira em fevereiro de 2005: a 

eleição de Severino Cavalcanti para a presidência da Câmara de Deputados 

Federais. Em seu blog, Markun postou um texto com expressões e adjetivos que 

não proferidos por ele no seu papel de jornalista televisivo. 

 

     É difícil explicar a eleição de Severino Cavalcanti para a presidência da 

90   http://markun.weblogger.terra.com.br 

91   O Roda Viva vai ao ar semanalmente, às segundas-feiras, às 22h30, pela TV Cultura e outras 

emissoras da rede de televisões públicas, educativas e/ou universitárias do Brasil 
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Câmara dos Deputados, salvo como resultado de um lamentável conjunto de 

coincidências: os erros do PT, a irresponsabilidade da oposição e o 

corporativismo do baixo clero. De todo modo, o estrago está feito e salvo 

algum escândalo que o tire do posto, o terceiro homem da República passa a 

ser esse parlamentar folclórico, que tentou roubar a cena da posse de Lula, 

ao introduzir um caco imprevisto e personalista no que deveria ser apenas a 

leitura burocrática do termo de posse do presidente. (MARKUN, 2005). 

 

Um exemplo semelhante está no blog de Marcelo Tas92, colaborador do Jornal da 

Cultura, que mantém algumas atividades conjuntas entre seu blog e o telejornal 

do qual participa93. 

 

O CURRICULUM DO SEVERINO, O TSUNAMI BRASILEIRO 

 

A monumental derrota do canditado do governo Luiz Eduardo Greenhalgh 

(…) para a Presidência da Câmara dos Deputados, nesta madrugada, para o 

inesperado deputado da oposição (!) Severino Cavalcanti (quem?), de 

Pernambuco, vai gerar muitos artigos e colunas nos jornais de amanhã. 

 

Mas nenhum deles vai dizer mais do que o próprio curriculum do novo 

presidente da Câmara dos Deputados. 

(…) 

PS: O PT, partido do Governo, se atrapalhou tanto que acabou ficando fora 

até mesmo da Mesa Diretora da Câmara. É a primeira vez que um partido no 

governo, com maioria na Câmara, se vê nessa situação. Alô Presidente Lula 

e pessoal do PT, precisa de algo mais para comprovar a incrível 

incompetência e arrogância insuportável do líder Zé Genoíno? 

 

         Como se pode ver, os profissionais desse meio de fato desfrutam de mais 

liberdade nos seus blogs. Questões mais específicas sobre o uso dos blogs por 

jornalistas profissionais, entretanto, foram detalhadas no capítulo anterior, 

92  http://marcelotas.blog.uol.com.br 

93   O Blog do Tas tem espaço no Jornal da Cultura, segundas e quintas-feiras, às 21. 
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vamos, então, observar mais atentamente os blogs de amadores que abordam 

com freqüência temas “quentes” do jornalismo. Um dos blogueiros mais atuantes 

nesta área é também o pioneiro dos blogs gratuitos no Brasil. Sérgio Faria assina 

o pouco simpático Catarro Verde94, um tipo de página que funciona como uma 

metralhadora giratória contra quase todos os assuntos que ele aborda. Logo após 

a eleição de Severino Cavalcanti para a presidência da Câmera, Faria colocou na 

rede o seguinte comentário: 

 

Quinta-feira, Fevereiro 17, 2005 

Então temos uma múmia (http://www.camara.gov.br/severino-cavalcanti) 

caduca na presidência da câmara. Severino vai bombar o próprio salário e 

brigar pelos 3 meses de férias [aquilo que os inúteis de Brasília chamam de 

recesso]. Chama o Lula de presidente Dutra. Não pode ouvir a palavra 

aborto sem que as hemorróidas lhe sangrem. Morre de medo dos 

homossexuais e se horroriza ao imaginá-los se casando. Quer prorrogar todos 

os mandatos e acabar com a eleição de 2006. Ou seja, mal se elegeu, já 

quer dar o golpe. Está à vontade nessa praia. Tem história. Em 1966 

Severino se amancebou com os militares do golpe de 1964, só largando suas 

botas 21 anos depois (14 na Arena e 7 PDS). Já passou por 8 partidos, todos 

de direita (ficha completa no blog do Paulo Markun - 

http://markun.weblogger.terra.com.br). Tem que rezar pela saúde do Lula 

e seu vice. Se der uma merda das grandes, a múmia assume a presidência da 

república. Isola. Abafa. 

Sergio Faria... (FARIA, 2005)95 

 

         O post de Faria explicita o caminho mais freqüentemente utilizado pelos 

blogueiros não-jornalistas e por todos os que, por inúmeros motivos, não têm 

acesso a informações exclusivas. O primeiro recurso deles é complementar sua 

informação, geralmente opinativa, com o acréscimo de links, que remetem a 

sites oficiais, a notícias publicadas em veículos jornalísticos ou a posts de outros 

94    http://www.catarro.blogspot.com 

95    Link permanente: http://catarro.blogspot.com/2005_02_01_catarro_archive.html 
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blogs. A presença de vários links num mesmo texto funciona como uma espécie 

de chancela de credibilidade para o que é publicado no blog. Esse recurso 

retiraria do texto o caráter de ficção, de invenção - mesmo que seja 

acompanhado por humor ou ironia -, para alinhá-lo ao universo dos fatos reais, 

do mundo concreto, das notícias que podem ser efetivamente comprovadas. O 

link é a chave dessa averiguação. Funciona também como uma forma de 

ratificar uma opinião, quando remete a outros blogs ou textos opinativos que 

compartilham as mesmas idéias com o autor do post  em questão. É dessa 

forma que os blogs formam uma teia de informação entre eles, criando ligações 

de um para o outro, aumentando cada vez mais a densidade dessa rede, tendo 

como resultado o crescimento da credibilidade de seu conteúdo - não pela 

posição institucional que ocupam (caso dos jornais), mas pelo volume de links e 

de citações que conseguem gerar. Essa teia funciona então, dentro da 

blogosfera, como um mecanismo de auto-referência e auto-validação.  

 

� A presença do humor  

          A formação dessa teia talvez seja um dos fatores que possibilitem a 

utilização do humor para tratar de assuntos ditos “sérios”, prática bastante 

presente nos blogs brasileiros. Enquanto, dentro dos jornais, os textos que 

apelam para o riso estão restritos a páginas, colunas ou autores específicos, 

tendo seu espaço bastante e claramente delimitado, com poucas exceções; nos 

blogs, esse estilo de escrita pode permear todo o conteúdo da publicação, sem 

eliminar a credibilidade que pode ser dada ao post. Esse tipo de recurso, pelo 

contrário, funcionaria às vezes não só como um atrativo a mais para o blog - 

diferenciando-o da cobertura jornalística tradicional -, mas também como uma 

forma  de criar identificação entre o leitor e o blogueiro, quando estes 

compartilham a mesma opinião, aumentando ainda mais o vínculo entre ambos. 

         Isto acontece, em muitos casos, com notícias exaustivamente divulgadas 

na mídia, às quais os blogueiros não possuem mais nenhum dado extra para 

acrescentar, restando-lhes, assim, o papel de comentarista do assunto. Neste 

caso, consegue tornar mais “interessante”, a notícia, aquele autor que conseguir 

agregar a ela mais informações extra-fato, ampliando o raio de alcance da 
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informação com um novo ou curioso ponto de vista. Neste caso, o humor é uma 

das ferramentas com papel fundamental, pois contribui para a explicitar a visão 

de mundo do próprio blogueiro, convicções políticas, crenças religiosas, posturas 

éticas e morais e mais uma série de referências pessoais ao autor, permitindo 

aos leitores reagirem ao texto e estabelecerem com ele uma relação de empatia 

ou de rejeição. A capacidade de despertar riso é um valor geralmente enaltecido 

pelos próprios blogs, como anuncia a descrição do blog Jesus me Chicoteia96: 

“Creio na morte, única amante absolutamente fiel. Creio na estupidez humana, 

única força com que se pode contar sempre. E creio no humor, única forma de 

encarar a primeira e suportar a segunda” (SANTOS, sem data). Esse tipo de 

postura, entretanto, não permeia toda a produção jornalística convencional, 

onde, geralmente, o autor (jornalista) é induzido a criar mecanismos que 

disfarcem a sua opinião, conduzindo o leitor a confiar no conteúdo do texto 

proposto independentemente de sua adesão a um possível ponto de vista 

apresentado. Já em relação aos blogs, é provável que os leitores não confundam 

humor com falta de seriedade das informações contidas nas páginas. 

          Um mecanismo semelhante ao do humor seria acionado nos blogs com o 

uso de palavrões. Apesar de estes termos não constarem das expressões 

normalmente utilizadas por jornais e revistas (impressos ou online) da grande 

imprensa, eles são largamente empregados nos blogs, na tentativa de expressar 

raiva, revolta, sarcasmo ou de diminuir a imagem das pessoas, obras, medidas, 

leis, etc., citados pelos blogueiros. Ainda de uma forma semelhante ao que 

acontece com os textos de humor, não parece que a presença de certas palavras 

de mau gosto diminuam o índice de leitura dos blogs, ou que reduzam sua 

credibilidade. Ao que tudo indica, mesmo que surjam no texto para classificar 

homens públicos considerados sérios, políticos e auxiliares do governo 

respeitados pela mídia, o público leitor consegue diferenciar como brincadeira, 

tanto a piada, quanto o uso do palavrão, no contexto de uma publicação leve e 

propositadamente humorística ou que prefere uma linguagem mais ácida e 

irônica, como é o caso de alguns blogs que versam sobre política.  

96  http://www.jesusmechicoteia.com.br 
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          Um indício de que os leitores não se incomodam com a presença do humor 

e dos palavrões, nos blogs, é o fato de que algumas dessas páginas ocupam 

posição de destaque em alguns dos mecanismos usados para estimar sua 

popularidade, como prêmios e aferição de links colocados em outras páginas para 

chamar esses blogs. É o caso do prêmio iBest97, por exemplo, que sempre conta 

com algumas páginas deste tipo na categoria Blog, na seção do júri popular. 

Enquanto a comissão julgadora, formada por profissionais convidados pelo iBest, 

seleciona blogs de profissionais como Ricardo Noblat e Marcelo Tas; os 

internautas costumam votar em blogs mais leves e que fazem uma opção pelo 

humor, como Eu Hein98, Kibeloco99 e Pensar Enlouquece100(101), blogs que se 

encaixam no perfil que mescla humor e crítica política, descritos aqui, muito 

embora não se restrinjam a essa temática. 

         Apesar do sucesso dos blogs que misturam política, humor e palavrões, a 

rede também disponibiliza blogs que tratam de política num tom mais sóbrio e 

convencional, com textos que se aproximam mais da escrita jornalística, embora 

quase sempre expressem claramente a posição do leitor em relação ao dado 

relatado. É o caso desse exemplo retirado do blog Tripa Nelas Tudo102: 

 

ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES (em notas) 

(...)  

Reza a lenda (e o Diego Casagrande - http://www.opiniaolivre. 

com.br/pages/colunas/read.php?uid=743" \l "5) que seis membros da 

JUVENTUDE DO PSDB foram mesmo impedidos de montar sua barraca no 

Acampamento da Juventude, mesmo lugar onde teria sido agredido aos 

97  http://www.premioibest.com.br 

98  http://www.euhein.com.br 

99  http://kibeloco.blogspot.com 

100  http://www.pensarenlouquece.com 

101  Os três blogs citados já possuíram diversos endereços eletrônicos. Estes aqui presentes são 

referentes aos endereços ativos em março de 2005. 

102  http://www.insanus.org/cardoso 
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TAPAS um repórter da Zero Hora.  

* * * 

Longe de mim partir em defesa da JUVENTUDE DO PSDB, mas alguém podia 

lembrar a rapaziada do contra que o S da sua sigla quer dizer SOCIAL(ista). 

Quanto ao episódio ZH, me pergunto o que teria motivado a agressão: a 

associação com a GLOBO ou com o ISRAELISMO Sirotskeano? 

* * * 

(...) (CARDOSO, 2005) 

 

Os comentários políticos em tom mais formal ou sério estão presentes ainda em 

blogs que às vezes lançam mão do humor como recurso (neste caso, criam blogs 

que oferecem tratamento misto para seus textos, ora humorísticos, ora sérios, 

conforme o assunto abordado), como exemplifica esse post do Espírito de 

Porco103:  

 

domingo, março 13, 2005 

Jornalzinho depressivo... 

A Câmara dos Deputados é controlada por políticos oriundos das regiões 

com menos eleitores e menor participação no PIB. A ponto de, 

matematicamente falando, somente um em cada dez eleitores estar 

representado na mesa diretora. 

 

A Prefeitura do Rio, sendo verdade o que diz o Ministério da Saúde, aplicou 

no mercado financeiro R$ 30 milhões dos recursos da saúde, enquanto os 

hospitais públicos entravam em estado de calamidade. 

 

Quinze anos depois, os principais artífices do Plano Collor continuam por aí 

prestando consultoria. Conseguiram encolher em mais de 5% a economia 

brasileira e ainda cobram para dar palpite. 

 

Completam-se em 2005 trinta anos do estupro que a ditadura cometeu 

contra a cidade do Rio de Janeiro, então estado da Guanabara, fundindo-a 

103   "http://lpimentel.blogspot.com 
 



82 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
[ A IMPRENSA NA ERA WEBLOG ] 

 

ao Estado do Rio. Diminuiu-se a bancada oposicionista no Congresso, ao 

mesmo tempo em que a divisão do Mato Grosso inchava a representação dos 

grotões (ver primeiro parágrafo), planejou-se um processo de 

industrialização que não saiu do papel, confiscou-se da cidade parte 

considerável do seu patrimônio (o estádio de futebol e o teatro municipais, 

por exemplo, viraram estaduais) etc. 

 

Esse rosário de desgraças está todo no Globo de hoje. Há um bom tempo eu 

não via a edição de domingo do jornal tão boa e tão depressiva.  

 

         Dessa forma, parece clara a diversidade de enfoques dos blogueiros ao 

tratar dos assuntos jornalísticos considerados quentes. Os posts podem caminhar 

tanto para o lado mais humorístico ou da zombaria, com o uso de palavrões, 

como podem ser mais sóbrios e contidos em relação aos termos empregados 

para descrever e analisar os temas abordados. Dois pontos entretanto merecem 

ser ressaltados. O primeiro é o uso de links como uma forma de reforçar a 

informação postada, recurso usado principalmente por blogueiros não-jornalistas. 

O segundo é a forma mais livre, opinativa e descontraída com que se expressam 

os blogueiros jornalistas nas suas páginas pessoais, mesmo quando estão diante 

de assuntos que pedem uma abordagem mais sérias nos veículos em que atuam 

profissionalmente. Essa combinação seria um dos ingredientes, entre outros 

citados aqui, que estariam alimentando esta forma possivelmente nova de fazer 

jornalismo proporcionada pelos blogs. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

         EEEEmbora ainda seja cedo para considerar o weblog como um tipo 

convencional de jornalismo, não se deve desconsiderar os sinais que essas 

páginas vêm dando de sua entrada no mundo alternativo da informação em 

formato jornalístico. Nos Estados Unidos, por exemplo, os blogs já estão 

conquistando a audiência das publicações tradicionais online, como aponta uma 

pesquisa associada à Universidade de Columbia: “Os blogs estão ganhando 

espaço na preferência da população como ferramenta informativa, roubando 

território dos meios tradicionais de jornalismo. Isso é o que aponta um estudo 

conduzido pelo Projeto de Excelência em Jornalismo, instituto de pesquisa 

afiliado à Universidade de Columbia, nos Estados Unidos” (BLOGS ROUBAM 

AUDIÊNCIA DO JORNALISMO). De acordo com a pesquisa apresentada, o 

jornalismo tradicional não apenas estaria concorrendo com os blogs, como 

estaria buscando mecanismos para “mudar os padrões de organização das notícias a 

fim de competir com os novos modelos” (op. cit.). Outros estudos, como o do instituto Pew 

& Internet (LENHARDT, FALLOWS e HORRIGAN, op. cit.), especializado em mídias online, 

também demonstram crescimento da popularidade dos blogs no EUA. 

         Provavelmente, o crescimento do índice de leitura dos blogs provocou uma 

onda de estudos, pesquisas, reflexões e especulações sobre o potencial 

informacional dessas páginas; e essas discussões estariam alimentando um outro 

debate ainda mais antigo, que diz respeito ao futuro do jornalismo e ao seu 

confronto com as novas tecnologias digitais. Um interessante painel a esse 

respeito - que embora não seja conclusivo, mas faz um bom apanhando de 

dados e opiniões sobre o assunto - pode ser encontrado no Press Think104, blog 

de Jay Rosen, professor do Departamento de Jornalismo da Universidade de 

104  http://journalism.nyu.edu/pubzone/weblogs/pressthink  
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Nova York, setor que dirigiu de 1999 a 2005. Esse painel, intitulado BloggerCon: 

Discussion Notes for, "What is Journalism? And What Can Weblogs Do About It?”, 

foi produzido como rascunho do ensaio que o acadêmico apresentou na 

conferência BloggerCon, apresentada em 17 de abril de 2004, na Universidade de 

Harvard. Nele, Rosen levanta a maioria das questões relativas ao assunto, 

deixando claro que, mesmo que os meios tradicionais não queiram aceitar - e 

alguns até já aceitam -, não há como impedir esse entrecruzamento de 

linguagens entre o blog e o jornalismo. Um dos pontos de partida do professor é 

o fato que ninguém pode ser proprietário do jornalismo (“no one owns 

journalism”) e que, portanto, essa prática profissional estaria sujeita a mudanças 

independentemente de as pessoas que atuam nesse meio concordarem ou não 

com elas. 

         Assim sendo, os jornalistas ou os mecanismos institucionais da imprensa 

não poderiam se recusar a encarar essa nova prática de jornalismo ou de 

informação advinda dos blogs, mesmo discordando delas. Entretanto, apenas 

admitir, ou não, o blogging como uma forma de jornalismo não é suficiente para 

considerá-lo uma forma inquestionável de jornalismo - nem mesmo a grande 

imprensa está sujeita a esse tipo de aceitação unânime. Antes disso, 

primeiramente, seria preciso elencar e classificar os blogs jornalísticos, 

separando-os dos não-jornalísticos - ou, pelo menos, evidenciando os momentos 

em que a escrita de um blog assume características semelhantes ao jornalismo 

praticado cotidianamente. Também seria necessário apontar, dentro da própria 

imprensa, as lacunas e os mecanismos que abriram brechas para uma nova 

forma, alternativa e não-institucionalizada, de comunicação. Foi esse percurso 

que se tentou trilhar neste trabalho. 

         Dessa forma, o que se  procura evidenciar aqui é que uma mudança 

ocorrida no exercício do jornalismo nas últimas décadas teria conduzido o 

resultado final do produto jornalístico a uma flexibilização, uma mudança de 

parâmetros, possibilitando assim a entrada de outros fatores na seara antes 

restrita às empresas jornalísticas, aos profissionais que trabalham nelas e aos 

produtos que criam. Agora, o mundo veria surgir outros desdobramentos dessa 

citada flexibilização, sendo que ela não estaria mais sob o guarda-chuva da 



85 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
[ A IMPRENSA NA ERA WEBLOG ] 

 

grande mídia, embora seja puxada para essa megaestrutura, em algumas 

situações específicas (como nos exemplos comentados do 11 de Setembro, da 

Guerra contra o Iraque, do recente tsunami asiático). Em outras situações, 

entretanto, os blogs teriam seu papel delimitado ao de auxiliar (ou 

complementar) da grande imprensa, preenchendo suas lacunas, sejam elas de 

ordem formal, textual, informacional, representacional, etc.  

         Em primeiro lugar, seu surgimento atenderia a uma classe de 

leitores/telespectadores que necessitariam de informações tão específicas a 

respeito de determinados temas, que não poderiam ser atendidos pelo 

tratamento genérico oferecido pela imprensa; ou àqueles leitores/autores que 

estariam insatisfeitos com a produção midiática em geral, com a forma como são 

representados pelos veículos e produtos da comunicação, etc, abrindo brechas 

para que eles próprios passassem a se representar. No momento seguinte, o 

blog passa a ser absorvido pela mídia, que, aos poucos, vai incorporando essas 

páginas dentro das versões online de grandes jornais, passa a contratar 

blogueiros como colaboradores, utiliza essas páginas como fonte primária da 

informação, chegando, por fim, ao ápice do estágio do blog-jornal, que seria a 

assimilação e aceitação de um blog escrito por um jornalista como um veículo 

propriamente dito. No Brasil, o exemplo emblemático dessa mudança seria 

representado pela já citada página assinada por Ricardo Noblat. 

         A situação teria crescido tanto e de forma tão rápida nos últimos anos, que 

alguns grupos de jornalistas não apenas estariam preocupados com o fato, como 

já começam a pensar num “código de ética para blogs jornalísticos”, numa 

demonstração de que alguns canais de discussão do assunto realmente têm 

levado esse debate muito a sério, já faz algum tempo. Em abril de 2003, o site 

especializado CyberJournalists.net105, publicado pelo pioneiro do jornalismo na 

internet Jonathan Dube106, editor sênior do American Press Institute, adaptou  o 

código de ética norte-americano da Society of Professional Journalists para os 

105  www.cyberjournalist.net 
 
106  www.jondube.com/bio.html 
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blogs, criando assim um código semelhante para os blogueiros. Ele justifica a 

medida enfatizando o alcance público dessas páginas pessoais acessíveis a partir 

da maior rede mundial de computadores. 

 

Alguns blogueiros recentemente estiveram debatendo qual ética, se alguma, a 

comunidade de weblogs deveria seguir. Desde que nem todos os blogueiros são 

jornalistas, e o formato dos weblogs é mais casual, eles argumentam que não 

deveriam ser cobrados a seguir o mesmo código de ética observado pelos 

jornalistas. Mas blogueiros responsáveis devem reconhecer que eles estão 

editando textos publicamente, e, então, têm certas obrigações éticas com os 

seus leitores, com as pessoas sobre as quais eles escrevem e com a sociedade 

em geral107. (DUBE, 2003) 

 

         Na realidade, enquanto o blog, ou pelo menos a parte da blogosfera mais 

envolvida com a prática do jornalismo, não for aceita como jornalismo sem 

ressalvas, a grande maioria dos blogueiros que se dedica à transmissão ou ao 

reprocessamento de notícias vai estar sempre numa corda bamba, tendo sua 

produção escrita encarada mais ou menos como jornalismo, produtos híbridos 

por excelência. Ainda é cedo, entretanto, para afirmar que esse trabalho vai um 

dia constar dentro dos manuais de jornalismo, ou ser visto unanimemente como 

tal. É provável que, durante um bom tempo, essa junção continue a confundir 

muita gente, conduzindo a discussão por vários caminhos. Por enquanto, o papel 

desses blogueiros, dos jornalistas e da academia que se dedica a investigar o 

assunto permanece sendo o da observação, catalogação e avaliação do 

fenômeno, na busca de registrar os caminhos que a imbricação blogging-

jornalismo vai tomar daqui por diante. 

107  No Original: Some bloggers recently have been debating what, if any, ethics the Weblog 
community should follow. Since not all bloggers are journalists and the Weblog form is more casual, 
they argue they shouldn't be expected to follow the same ethics codes journalists are. But 
responsible bloggers should recognize that they are publishing words publicly, and therefore have 
certain ethical obligations to their readers, the people they write about, and society in general. 
(tradução nossa). Disponível no endereço eletrônico: 
http://www.cyberjournalist.net/news/000215.php 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 [Post do blog ¿De que jeito?] 

 

Quinta-feira, Outubro 02, 2003 

moskito [13:32]  

Vou lhes contar uma histórinha sobre um camarada meu 

         O meu pênis tem um pequeno problema quanto a sociedade. Ele é tímido 

demais e não gosta de dar as caras as vezes. Estou falando de um probleminha 

de cunho genético chamado estreitamento do prepúcio (pelo menos eu chamo 

assim). 

         Não tem nada a ver com fimose, pois já operei esta danada quando tinha 

3 anos de idade. Enquanto que na fimose a glande não se exterioriza para fora 

do prepúcio, no estreitamento de prepúcio, meu caso, a glande consegue sair 

para fora normalmente como qualquer outra glande que você encontra por aí. 

         Só que minha glande só sai para fora do prepúcio quando estou em 

bandeira baixa, isto é, de pau sossegado. Quando o pênis está armado, duro, 

ereto, a glande não consegue se exteriorizar devido ao prepúcio. 

No ato sexual (punheta, transa ou bestialismo) a glande fica pressionada a sair 

mas o prepúcio não a deixa. Isto causa certa dor no pênis logo após o sexo. 

         Devido o fato da glande permanecer para dentro do prepúcio, o pênis se 

torna menos sensível ao estímulo causado na hora do sexo. O que significa que 

algumas vezes a ejaculação não acontece ou quando acontece, demora bastante 

tempo. Podendo eu transar por horas e mais horas só parando quando estiver 

cansado ou quando começar algum programa bom na televisão. 

 

Como não existe nenhum tratamento para este tipo de coisa (tipo um: Enlarge 

Your Prepúcio) preciso recorrer a uma operação dolorida, demorada e cara.  
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         Nesta operação a enfermeira segurará meu pênis e o médico cortará parte 

da minha glande, logo após o prepúcio. Depois ele costura tudo e enfaixa. 

Passados alguns meses sem poder me masturbar e com o pênis completamente 

enfaixado poderei finalmente exteriorizar a glande durante o ato sexual, e quem 

sabe, obter até uma tão sonhada ejaculação precoce. 

         Creio que um gráfico ilustrativo fará com que este problema seja melhor 

absorvido por vocês, visitantes do blog. Imaginemos que meu pênis ereto seja o 

sistema solar e meu prepúcio seja o Anel de Saturno. 

Neste momento, minha glande, representada aqui pelo Marco Aurélio108, não 

consegue passar pelo Anel de Saturno devido ao seu estreitamento. 

 
 

Após a operação feita pelo médico o Anel de Saturno se enlargará (sic) e 

permitirá a passagem da cabeça do Marco Aurélio, estimulando mais ainda o 

moleque e deixando o espaço sideral em festa, como pode-se vizualizar (sic) no 

gráfico abaixo. 

108    Marco Aurélio é autor do blog Jesus me Chicoteia (www.jesusmechicoteia.com.br). 
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         Mas por enquanto prefiro ficar assim, dando prazer sem receber nada em 

troca. Quando eu tiver uns 30 anos quem sabe eu faça essa operação e consiga 

transar sem dor e sem sentimento. Viva o sexo casual. 

Obrigado pela atenção. 
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Anexo 2  [Posto do Blog Quadrifonia] 

 

23.3.05 

Os 10 baixos mais importantes da história que eu quero ter  

(http://www.quadrifonia.blogspot.com/) 

Ontem eu estava pensando que eu nunca falei muito sobre baixos aqui no meu 

blog, se é que eu já falei alguma vez. Então eu resolvi delimitar o universo aos 

10 modelos que eu considero fundamentais, e também os mais desejados pela 

minha pessoa. Então vamos ao momento Bass Grinder do quadrifonia: 

 

1 - Fender Precision - é O baixo elétrico, né? Inclusive eu tenho um, e quando 

puder comprarei outro, igualmente setentão e dessa vez canhoto. 

2 - Fender Jazz Bass - é O OUTRO baixo elétrico mais importante da história da 

humanidade. Assim como a sua guitarra irmã, a Jazzmaster, não foi um 

instrumento que se consagrou no meio do Jazz, apesar do nome. O único 

baixista de jazz a usar um Fender Jazz foi Jaco Pastorius. Já no reggae a coisa é 

diferente... 

3 - Music Man Sabre - O terceiro membro da santíssima trindade do Leo Fender. 

90% dos baixos que já foram gravados no mundo foram gravados com um 

desses três modelos, uns 2% foi gravado com os dois próximos, e os 8% 

restantes com imitações. O sabre tem uma resolução no médio grave que Leo 

Fender penou, penou, e só resolveu mesmo na Music Man. 

4 - Rickenbacker 4003 - Um baixo essencialmente de rock, usado e abusado 

pelo Paul McCartney - que ganhou o dele de graça, por sinal. 

5 - Steiberger L-series - Aquele quadradinho, preto, sem mão. Ache feio quem 

quiser, mas pra reggae e similares ou é ele ou é o Fender Jazz. 

6 - Gibson EB`s - O irmão baixo da Les Paul SG, disponível em modelos com um 

ou dois captadores. Eu tenho uma réplica do EB-0 da Epiphone, que nesse 

momento, pra variar, eu não faço idéia de onde esteja. O modelo EB-2, por sua 

vez, é o irmão baixo da ES-355, semi-acústico, e um modelo que, apesar de não 

ser consagrado, eu também gostaria de possuir. 

7 - Gibson Thunderbird - Outro modelo estritamente roqueiro para todas as 
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idades, muito usado pelo Mike Watt ao vivo e em estúdio, e também pela Kim 

Gordon. 

8 - Hofner Violin - provavelmente o baixo mais famoso do mundo, e vocês 

obviamente sabem o porquê. Não tem um som cheio, nem necessariamente 

bonito, mas peculiar. Hoje em dia tem um doido em Chicago que faz réplicas 

exatas do baixo e do circuito, que soam muito bem e são muito baratas. Baixo 

hofner por baixo hofner, existem outros modelos mais interessantes, mas muito 

difíceis de achar por aí. 

9 - Alembic Series I - Um baixo muito bom que serviu de paradigma pra 

gerações e gerações de baixos sem graça - Fodera, Pedulla, modelos chatos da 

Yamaha e assim por diante - é o baixo oficial do Stanley Clarke e do Mark King. 

O Bi Ribeiro tinha um cor-de-rosa, que foi parar na mão do Formigão do Planet 

Hemp. O meu, quando eu tiver cacife pra isso, eu vou mandar fazer de oito 

cordas, ou talvez um fretless, mas sem LED acendendo no braço, que isso é o 

fim. 

10 - Baixos Ampeg e Ovation - Provavelmente os dois pés-de-cobra mais 

desejados por este que voz fala e por muitos baixistas por aí. Ambos foram 

cancelados pelos seus fabricantes por não terem sido sucessos comerciais. O 

Ampeg, semi-acústico, foi comercializado no fim dos anos 60, aparentemente. Já 

o Ovation, de corpo sólido, provavelmente dançou pois a Ovation se consagrou 

com instrumentos acústicos eletrificados. Pra quem nem imagina do que se 

trata, um baixo ampeg aparece claramente no clip de "Remedy" do Black 

Crowes. O Nando Reis tem um, que eu já vi em clipes, tb. Já o baixo Ovation 

pode ser visto em vídeos do começo da carreira do Sonic Youth, quando o 

Thurston tocava baixo e a Kim tocava guitarra. Qualquer coisa peçam o vídeo 

emprestado pra Yellow ou pra Gomão. Quem também usa um baixo Ovation é o 

Jah Wobble, mas eu nunca vi foto dele com um. 
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Anexo 3 [Post do blog do Guardian] 

 

Guardian Unlimited today109 (3 de março de 2005) 

 

The alleged founder of the Indonesian terror network Jemaah Islamiyah has 

been sentenced to 30 months in prison for his role in the Bali bombing. Why 

such a short sentence? Well, while Abu Bakar Ba'asyir was found guilty of 

conspiracy he was cleared of ordering the attack. We have the latest from 

Jakarta. 

 

In Britain meanwhile, Labour and the Tories are battling over health following 

Michael Howard's championing yesterday of Margaret Dixon, a 69-year-old 

woman who had her shoulder operation cancelled seven times by the NHS. With 

the health secretary, John Reid, visiting the hospital in question today and the 

Tories holding a press conference with Ms Dixon, Matthew Tempest will report on 

this latest pre-election skirmish. David Batty will try to get to the bottom of 

when and why the NHS postpones operations. 

 

In the skies over the Pacific Steve Fossett appears to be back on track to make 

aviation history by flying non-stop solo around the world. Things looked dicey 

yesterday when it was discovered that his GlobalFlyer had somehow shed 

2,600lbs of fuel but strong tailwinds have set him up to take the record. Jane 

Perrone is at mission control in Kansas. 

 

The children's laureate, Michael Morpurgo, is live online today at 4pm to answer 

your questions. He's written more than 95 books in the last 30 years, including 

The Wreck of Zanzibar, The Butterfly Lion and Private Peaceful, and has the 

109    disponível online: http://blogs.guardian.co.uk/news/archives/newsdesk_update/2005/ 

03/03/guardian_unlimited_today.html 
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enormous honour of having an author's page on Guardian Unlimited Books. 

 

Posted by Tom Happold at 11:22 AM  

(l comments) 
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Anexo 4 [Post do blog de Lédio Camona, do jornal O Globo]  

 

Disse-me-disse carioca (Enviado por Lédio Carmona - 7/3/2005 - 21:12, em Jogo 

Aberto: O blog de Lédio Carmona) 

 

Bastidores do futebol carioca. E algumas perguntinhas que não querem calar:  

* Operação-Desmanche - Vai haver um êxodo de jogadores do bom time do 

Volta Redonda após o Campeonato Estadual. Lugão, Jonílson, Gláuber e 

Schneider são os mais procurados pelos empresários. Por enquanto, sabe-se que 

o Fluminense quer Lugão; O Flamengo sondou Gláuber e Jonílson; o Cruzeiro 

andou perguntando por Schneider, assim como o Palmeiras...Não vai ficar aço 

sobre aço. 

 

*Caiu a ficha - Preto Casagrande confidenciou a amigos que está arrependido de 

ter trocado a Vila Belmiro pelas Laranjeiras. Quis ganhar mais, mas agora caiu a 

ficha. Preto não achou seu futebol no Fluminense, vive machucado e ainda não 

se adaptou ao novo clube. Basta um sinal do Santos para o apoiador dar um 

jeito e voltar. 

 

* Tá chegando a hora... - Joel Santana vai pedir demissão no fim da Taça Rio. E, 

apesar de Paulo César Gusmão ser o nome da preferência, vários conselheiros 

corneteiam pela volta de Antonio Lopes.  

 

* De beicinho - Dimba quer deixar o Flamengo. O técnico Cuca tenta fazê-lo 

mudar de idéia. Está difícil.  

 

* Cansativo... Nem os jogadores do Botafogo aguentam mais as reclamações de 

Bebeto de Freitas após cada jogo do Botafogo. Menos, Bebeto. 

 

* Bagunça & Cia - Para fechar, duas perguntinhas sobre o Vasco, o pior time 

grande do Rio: 
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a) Por que Joel Santana barrou o goleiro Éverton se ele não falhou em nenhum 

lance em 2005?  

b) O que faz o português José Dominguez em São Januário?” 


