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Resumo:
O artigo faz uma reflexão sobre o debate em torno da construção das usinas hidroelétricas no Rio Madeira e 
seus  conflitos,  a  partir  da  cobertura  da  mídia,  mais  especificamente  do  Blog do  Noblat.  O estudo da 
cobertura  dos  blogs  de  política  permitiu  a  verificação  do  tipo  de  cobertura  utilizada  por  este  novo 
mecanismo de comunicação. O estudo também faz uma avaliação da opinião dos leitores dentro dos fóruns 
de comentários dos posts notícias, ampliando o escopo da análise, introduzindo novas perspectivas a serem 
observadas, principalmente pela interação entre emissor e recepção.
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Introdução

A questão ambiental é um importante tema para a sobrevivência humana. A busca de novos modelos 

de desenvolvimento de maneira sustentável é um grande desafio da sociedade contemporânea. Contudo, 

existem diversas visões e modelos de desenvolvimento que entram em conflito. Um exemplo foi o conflito 

existente sobre a construção de duas usinas hidrelétricas no Rio Madeira.

A  dificuldade  da  concessão  de  licença  ambiental  por  parte  dos  técnicos  do  IBAMA (Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis) para a construção das usinas, gerou uma disputa 

interna  dentro  do  próprio  governo  federal,  assim  como  integrou  outros  atores  sócio-políticos,  com 

interesses difusos sobre o assunto e sobre a região, no debate político.

Além da questão ambiental, o evento também trouxe para a agenda pública e midiática a questão do 

esgotamento  da  matriz  energética  brasileira  e  a  ventilação  da  possibilidade  de  um  novo  apagão.  A 

possibilidade de repetição de outra crise de abastecimento elétrico, assim como a ocorrida em 2001, sob o 

governo FHC3.

O crescimento da economia brasileira vem acompanhado pelo aumento da demanda por energia, o 

que sinaliza a  necessidade de elevação da produção de energia  elétrica para atender a  nova demanda. 

Contudo, a construção de novas usinas acarreta grandes impactos ambientais e sociais, como o alagamento 

de  grandes  áreas  para  a  construção de reservatórios,  mudanças nos  hábitos  dos animais,  alteração das 

relações ecológicas, deslocamento das populações locais e outras formas de impactos. 

1 Trabalho apresentado no NP Tecnlogias da Informação e da Comunicação, do XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação.
2 Doutor em Ciências Sociais, professor do programa de pós-graduação em Energia da UFABC. Pesquisador do Núcleo de 
Estudos em Arte, Mídia e Política (NEAMP, PUC/SP).
Email: claudio.penteado@ufabc.edu.br 
3 O risco de apagão assim que ventilado na mídia foi logo desmentido pelas autoridades governamentais do setor.
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Desta forma,  a  polêmica sobre a  construção das  usinas hidrelétricas,  divulgada pelos meios de 

comunicação  traz  para  o  campo  do  debate  público  diversos  temas,  que  passam  desde  a  política  de 

desenvolvimento  econômico,  política  de  proteção  ambiental,  política  energética  até  a  política  para  o 

desenvolvimento sustentável da Amazônia, demonstrando a alta complexidade da questão. 

Os conflitos surgidos a partir do licenciamento pelo IBAMA ganharam visibilidade e repercussão na 

mídia,  ampliando o  debate  que  em um primeiro  momento  seria  técnico,  para  um debate  de  posições 

políticas acirradas. Chegou-se, inclusive, a veicular na mídia que o presidente Lula estava irritado com o 

instituto pela demora na concessão das licenças ambientais para as usinas, situação essa que colocou a 

então ministra do Meio Ambiente, responsável pelo órgão, na linha de fogo, alimentando o noticiário com 

notícias sobre a disputa política por detrás do processo legal.

Diante deste quadro de conflito ambiental, no qual existem diferentes interesses em disputa, onde 

cada  posição  busca  legitimar  seu  discurso  e  suas  práticas,  o  estudo  da  cobertura  midiática  permite  a 

identificação dos principais atores envolvidos, suas posições e seus discursos, assim como o desdobramento 

dos conflitos. 

A pesquisa através de blogs de política é um importante meio de estudo, uma vez que esses veículos 

de comunicação,  via Internet,  funcionam como um novo modelo de jornalismo  online,  mais ágil,  com 

informações de bastidores, participação de diferentes visões (por meio de colaboradores) e opinativo. Os 

blogs de política funcionam, normalmente, por meio da seleção de algumas informações já veiculadas na 

mídia tradicional, pela inserção de novas informações coletadas por meio das fontes do blogueiro e por 

comentários do blogueiro ou de seus colaboradores. O estudo dos conflitos ambientais por meio do blog 

também permite a verificação da opinião da audiência, por meio do estudo do debate das opiniões expressas 

nos fóruns de comentários nas notícias postadas.

Os blogs são novos meios de comunicação política mais ágeis que vêem ganhando espaço dentro da 

Internet. Surgidos na forma de diários de adolescentes online, os dispositivos vêem ganhando adeptos entre 

grandes jornalistas que procuram o formato para produzir um jornalismo mais independente, onde o próprio 

blogueiro assume o papel de editor, tornando a cobertura mais agilizada e pessoal. Os blogs também estão 

aumentando a acessibilidade, com um número cada vez maior de leitores, criando públicos cativos sempre 

prontos a participarem nos fóruns de debates.

A escolha do blog do Noblat se justifica por ele ser um dos principais blogueiros do país e a grande 

referência na área, sendo citado por outros veículos de comunicação como a Folha de São Paulo, O Globo, 

O Estado de  São Paulo,  etc.  O blog  também é  referenciado por  políticos  como fonte  de  informação, 

inclusive durantes seções plenárias, como foi o caso do senador Suplicy quando do escândalo político do 

mensalão.
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Desenvolvimento e sustentabilidade: o ocaso do Rio Madeira

A idéia  da  construção  de  usina  hidroelétrica  dentro  da  Amazônia  colocou em choque diversas 

posições,  destacando o debate  entre  os  “desenvolvimentistas”  e  os “ambientalistas”.  O primeiro grupo 

defende  a  realização  de  grandes  obras  voltadas  para  o  desenvolvimento  nacional,  enquanto  que  os 

“ambientalistas”, em geral, assumem uma posição crítica frente ao modelo de desenvolvimento assentado 

na realização de grandes empreendimentos, que causam sérios impactos ambientais, justificados em nome 

de uma visão de progresso.

O projeto das usinas hidrelétricas também gerou conflitos internos no governo, de um lado setores 

do governo que se alinharam ao discurso desenvolvimentista favoráveis a construção do empreendimento, 

argumentando  a  importância  da  obra  para  manter  o  crescimento  econômico  brasileiro,  garantindo  o 

fornecimento de energia elétrica para o aumento da produção industrial e agrícola. De outro lado, o grupo 

representado pela  ministra  do Meio Ambiente,  Marina Silva,  contrário  ao projeto,  preocupado com os 

impactos ambientais, contestou a necessidade da construção das usinas.

Os conflitos gerados sinalizaram a possibilidade do esgotamento da matriz energética brasileira, 

uma vez que a construção de novas usinas hidroelétricas se justificou pela necessidade de ampliar a oferta 

de  energia  elétrica  para  garantir  o  fornecimento  para  atender  o  aumento  da  demanda.  Em tempos  de 

aquecimento global, a matriz elétrica brasileira se destaca pelo uso dos recursos hídricos para a produção de 

energia, menos poluente que outros modelos que se baseiam na queima de combustíveis fósseis. Contudo, 

os cenários de aumento do consumo de energia para além da atual capacidade sinalizam uma possibilidade 

do colapso do sistema energético brasileiro caso não sejam feitos novos investimentos em infra-estrutura, o 

que justificaria para alguns o uso do potencial hidroelétrico da Amazônia, região preservada, até então, por 

causa de seus recursos naturais.

Nesse contexto, o debate em torno do uso de outras alternativas energéticas ganha força. Como meio 

de  pressionar  a  liberação  do  licenciamento  ambiental  da  obra,  grupos  favoráveis  ao  empreendimento 

chegaram a  “ameaçar”  com construções  de  novas  usinas  termoelétricas  para  garantir  o  abastecimento 

energético, o que geraria um grande impacto ambiental com a queima de combustíveis fósseis, contribuindo 

para o efeito estufa. Outra ameaça foi a retomada do debate da construção da usina nuclear de Angra III e a 

retomada do projeto nuclear brasileiro. 

O debate  em torno do projeto de aproveitamento do potencial  hidroelétrico da Amazônia ainda 

gerou conflito entre especialistas de energia e ambientalistas. Diversas opiniões, a favor e contrárias ao 

empreendimento,  ganharam  destaque  nos  fóruns  midiáticos,  que  publicaram  diversas  visões  sobre  o 
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conflito, bem como apontaram soluções diferenciadas, evidenciando a falta de consenso a respeito do tema 

e a necessidade de ampliação da discussão do modelo de desenvolvimento que iremos seguir, em que o 

desenvolvimento esteja alinhado com a sustentabilidade ambiental.

Conflitos Ambientais, Energia e Mídia

Acselrad  (2004),  ao  tratar  sobre  os  conflitos  ambientais,  destaca  que  o  funcionamento  das 

sociedades é  dado pelas relações sociais  específicas de cada cultura e  pelas formas de apropriação do 

mundo material correspondentes. O autor destaca três tipos de práticas na interação mundo social e sua base 

material: práticas de apropriação técnica do mundo material, práticas de apropriação social e práticas de 

apropriação cultural. 

Tentar estudar conflitos ambientais de forma fragmentada pode ocasionar análises redutoras e com 

resultados  limitados.  Nesse  sentido,  é  importante  que  os  estudos  percebam  as  diferentes  práticas  de 

apropriação dos recursos naturais, seus impactos (sociais, ambientais, econômicos, culturais e políticos) e 

suas interações entre si. 

Utilizando a tipologia desenvolvida por Acselrad (2004), pode-se estudar os conflitos a partir de 

três vertentes: (1) pelas práticas de apropriação técnica (estudo das tecnologias, conservação, técnicas de 

manejo), (2) pelas práticas de apropriação social (funcionamento da economia, lógicas distributivas, acesso, 

usos dos recursos, hábitos de consumo, etc) e (3) pelas práticas de apropriação cultural (impactos na vida 

sócio-cultural das pessoas, atribuição de significados, percepção da realidade, etc).

As práticas técnicas  de apropriação do meio ambiente  são influenciadas pelas outras  práticas 

(sociais e culturais).  O contexto sócio-histórico condiciona os padrões de desenvolvimento tecnológico, 

assim como as categorias de percepção e valores sócio-culturais. O estudo da relação entre meio ambiente e 

energia  envolve contradições e conflitos que não podem ser negligenciados,  pelo contrário,  devem ser 

evidenciados, destacando os interesses envolvidos e o posicionamento dos atores inseridos nesse contexto. 

Um exemplo destas contradições pode ser observado quando do debate da construção ou não de uma usina 

hidroelétrica,  usina nuclear  ou termoelétrica.  A decisão da  construção de  uma usina,  em qualquer  das 

modalidades, vai despertar uma série de reações, a favor e contra, assim como mobilizar diversos atores. 

Não existe  uma  decisão  exclusivamente  técnica,  uma vez  que  cada  lado  da  disputa  vai  se  apoiar  em 

opiniões de “especialistas” para fundamentar seus discursos. 

As questões que envolvem o meio ambiente, como qualquer outra atividade humana, envolvem 

uma dimensão política, não somente representada pelo Estado e seus mecanismos de intervenção, mas 

também as  disputas  de  legitimidade dos  discursos  dos  atores  envolvidos,  realçando a  importância  das 
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dimensões social e cultural. Desta forma, o estudo da cobertura da mídia (aqui especificamente de um blog 

de política) sobre o tema meio ambiente e energia permite identificar e analisar as práticas que envolvem o 

tema:  impactos  ambientais  para  a  construção  da  usina,  os  modelos  de  apropriação  de  energia,  as 

contradições  do  modelo  de  desenvolvimento  energético,  as  formas  de  uso  da  energia,  as  estratégias 

discursivas, as políticas públicas do setor, suas repercussões, as representações culturais sobre a energia e 

outros temas de pesquisa co-relacionados.

O  estudo  da  cobertura  dos  meios  de  comunicação  ainda  possibilita  identificar  os  atores 

envolvidos,  suas  ações,  seus  discursos,  seus  interesses,  formas  de  mobilização  e  posicionamentos.  A 

pesquisa  permite  também verificar  se  os  veículos  de  comunicação  cumprem sua  tarefa  de  informar  a 

sociedade  ao  trazer  as  diversas  visões  sobre  o  tema,  principalmente  de  um assunto  essencial  para  o 

desenvolvimento  humano.  E  o  estudo  do  blog  permite  também a  verificação  da  opinião  dos  leitores, 

expressas nos fóruns de comentários.

Cabe destacar que o estudo da mídia se faz importante uma vez que os meios de comunicação se 

constituem  na  principal  fonte  de  informação  da  sociedade  contemporânea,  passando  a  ter  um  papel 

essencial na formação da opinião pública e na condução do debate político. Venício Lima (2001) destaca a 

centralidade dos veículos de comunicação na atual estrutura social,  principalmente dentro da sociedade 

brasileira. O autor argumenta que grande parte das relações sociais se passa na e pela mídia. Os assuntos 

retratados nos canais de comunicação ganham maior visibilidade e destaque, passando a fazer parte da 

agenda pública social, bem como do campo cognitivo das pessoas (Thompson, 1998).

Nesse  contexto,  os  meios  de  comunicação  assumem  um  papel  estrutural  da  sociedade 

contemporânea, organizando uma grande parte dos conteúdos simbólicos pelas quais são constituídas as 

redes de significados e das relações sociais. O poder simbólico da mídia é representado por sua capacidade 

de construção de significados da realidade, isto é, as mensagens midiáticas exercem grande influência na 

forma pela qual as pessoas vão compreender a realidade social. As informações veiculadas pelos meios de 

comunicação  acabam por  fornecer  importantes  referências  informativas  pelas  quais  os  indivíduos  vão 

interpretar a realidade e construir seus significados.

Na sociedade contemporânea a mídia se constitui em um palco privilegiado de disputa do poder de 

interpretação da “realidade”, construção dos imaginários sociais e formador da hegemonia política (Lima, 

2001). O papel central da mídia dentro das atuais relações sociais permite que ela se torne um “intelectual 

orgânico” (Ianni, 2002), orienta e influencia a forma pela qual as pessoas compreendem a realidade. O 

debate dentro da mídia reflete, de certa forma, as diferentes visões existentes, que disputam dentro dos 

canais de comunicação espaço para construção de suas interpretações da “realidade”. 
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Os  atores  políticos  que  atuam  dentro  do  campo  ambiental,  utilizam  o  palco  midiático  para 

construir  uma  imagem  de  credibilidade  e  vincular  seus  discursos,  como  meio  de  legitimar  seus 

posicionamentos e justificar suas ações. Desta forma, a esfera da mídia reproduz, em parte, o debate dos 

posicionamentos e as interpretações da realidade dos diferentes interesses em conflitos.  É verdade que 

existe uma série de ações que são determinadas sem que tenham visibilidade midiática, principalmente 

questões técnicas que possuem pouco apelo midiático.  Contudo, pela maior importância que a questão 

ambiental ganhou dentro da agenda sócio-política, sua relevância para o desenvolvimento dos países, seus 

efeitos sobre o planeta (aquecimento global) e a possibilidade de crise energética. Os temas correlacionados 

vêm ganhando visibilidade, ocupando espaço dentro dos noticiários com informações referentes a assuntos 

energéticos. 

As modificações introduzidas pelo desenvolvimento dos meios de comunicação e a convergência 

das  tecnologias  de  informação  criaram  uma  rede  global  de  comunicação  alterando  os  parâmetros  de 

sociabilidade  e  ampliando a  importância  do  gerenciamento  da  informação transmitida  pelos  diferentes 

meios  de comunicação.  Neste  contexto,  segundo Castells  (1999)  existe  a  formação de  uma cultura  da 

virtualidade  real,  onde  não  há  mais  uma  separação  entre  a  “realidade”  e  representação  simbólica,  a 

realidade é forjada pela interpretação dos símbolos divulgados e transmitidos pela mídia. 

Assim, o debate nos canais de mídia acaba por se constituir o principal palco de representações 

sobre  as  visões  sobre  os  assuntos  referentes  à  área  ambiental.  Não  há  como  negar  que  os  discursos 

apresentados na mídia acabam por influenciar as decisões políticas e econômicas que são tomadas pelos 

agentes que atuam dentro deste campo: como a polêmica criada em torno da construção de duas usinas 

hidroelétricas no rio Madeira, na região da Amazônia Legal. 

Análise do Blog do Noblat

A pesquisa utilizou a metodologia de análise de blogs de política desenvolvida por uma equipe de 

pesquisadores  do  NEAMP  (Núcleo  de  Estudos  em  Arte,  Mídia  e  Política),  sob  minha  coordenação 

(Penteado, et al, 2006). A primeira versão da metodologia foi apresentada no I Compolítica (Associação 

Brasileira  dos  Pesquisadores  em  Comunicação  Política)  em  dezembro  de  2006,  e  no  Seminário 

Internacional El uso de nuevas tecnologias para action política, em janeiro de 2007, na Universidade Rey 

Juan Carlos, Madri/Espanha. 

O grupo incorporou algumas sugestões e aplicou com bons resultados a metodologia em pesquisas 

realizadas em 2007, apresentando os resultados no 34º Encontro da ANPOCS (Associação Nacional de 

Pesquisa e Pós-graduação em Ciências Sociais), em outubro de 2007, e no II Compolítica, dezembro de 

6



2007.  Os  resultados  indicaram  que  os  blogs  representam  novos  atores  políticos  e  novos  espaços  de 

comunicação  política,  ampliando  o  espaço  para  a  representação  política  para  além  do  ato  de  votar, 

permitindo que se crie esferas públicas concorrentes e a possibilidade de interferência na agenda pública 

(conforme argumento de Luiz Felipe Miguel, 2004). Assim, através do blog o cidadão pode ter acesso a 

diferentes pontos de vista  (dentro ou fora  da mídia  tradicional),  pode articular-se  formando grupos de 

interesses comuns, como pode ainda tentar influir no debate político, tentando interferir na agenda política, 

bem como pode expressar sua opinião através das ferramentas disponibilizadas.

Para a realização desta pesquisa somente foi incorporado cinco dos sete métodos existentes. Não 

serão  avaliados  o  aspecto  técnico  do  blog  (método  de  análise  da  interface)  e  a  acessibilidade  e 

hipertextualidade do blog, por serem ferramentas não adequadas para o estudo proposto aqui.

 Sendo assim foi realizada uma análise do histórico do blog e a descrição dos elementos estéticos do 

blog, com o intuito de permitir a contextualização do blog e a visualização do dispositivo de comunicação. 

Em  seguida,  apresenta-se  a  classificação  do  blog  e  do  perfil  do  blogueiro,  procurando  identificar  a 

credibilidade, acessibilidade e estilo do blogueiro. Depois foi realizada a análise da estrutura, descrevendo a 

constituição do blog e seus serviços. O quarto método consiste no estudo do posts, onde são estudados os 

enquadramentos  utilizados,  o  número  de  comentários  suscitados  e  os  temas  abordados.  Por  fim,  foi 

estudado o enquadramento dos comentários dos post, verificando os posicionamentos entre os leitores.

A  partir  dos  dados  obtidos  foi  feita  uma  análise  dos  conflitos  ambientais  expressos  no  blog, 

procurando identificar  o  tipo  de cobertura  e  debate  sobre  o tema,  assim como uma reflexão sobre  as 

opiniões dos leitores expressas nos fóruns de comentários. Segue abaixo os resultados alcançados:

Blog do Noblat4:

a) Histórico:

O Blog do Noblat nasceu na noite do dia 20 de março de 2004 com um único post: “Bem-vindos ao 

meu Blog”, no dia seguinte, outros dois posts, um em agradecimento pelas primeiras mensagens recebidas e 

outro comentando a  performance do governo Lula,  de forma breve,  em relação a  uma das mensagens 

recebidas. O blog surge como uma atividade paralela à do jornalista, que estava em Brasília acompanhando 

os fatos do governo Lula, e coincide com o período subseqüente ao escândalo causado pelo caso Waldomiro 

Diniz, que recebe rápida menção em um post no terceiro dia de existência do blog. 

O Blog do Noblat se destaca por ser um dos primeiros blogs de jornalismo políticos, voltado para os 

temas da política brasileira.  O blog nasce dentro de um formato mais impessoal,  sendo observado um 

diálogo com os comentadores nos primeiros posts.

4 Localizado em: http://oglobo.globo.com/pais/noblat. 
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Ao longo de sua existência, o blog foi crescendo em número de acessos, colaboradores e freqüência 

de  posts,  chegando  a  ser  fonte  jornalística  para  outros  meios.  A cobertura  diferenciada  dos  diversos 

acontecimentos políticos deu ao blog um destaque, chamando a atenção pela velocidade com que os fatos 

foram publicados e pela participação dos comentaristas. 

O estilo do Blog do Noblat aparece ao leitor como uma fonte menos controlada da informação, 

notadamente pela divulgação de notícias de última hora escritas de maneira, às vezes, bastante informal. O 

próprio Noblat escreve: “Minha pretensão é de atualizar esse blog diariamente. Se tiver notícias que não 

possa, não deva ou não queira guardar para o domingo, elas serão adiantadas aqui.”

O blog do Noblat não é um blog independente. Já esteve hospedado pelo Grupo Estado e atualmente 

está incluído no portal do jornal O Globo. Para acessar as informações do blog o internauta deve fazer um 

cadastro com seus dados pessoais e informar seus interesses. 

b) Descrição: 

O blog é composto de uma barra superior do portal hospedeiro (O Globo Online), com links para 

outras páginas e serviços do grupo Globo. Abaixo, existe um banner com a foto do jornalista, à esquerda, 

nome do blog: Blog do Noblat, data e 3 links: 

1) Regras do Blog
2) Perfil do Noblat
3) Publicações do Noblat

Na parte esquerda existem links internos para as seções do blog:

1) Mecanismo de busca interna
2) Página principal
3) Artigos
4) Entrevistas
5) Vale a pena acessar
6) Arquivo do blog
7) Podcast
8) Link para a coluna do Noblat publicada no jornal O Globo
9) Espaço Desabafe
10) Ouça: Estação de Jazz e Tal
11) Coluna: Fale com o blog
12) Acesso a sites de outros colunistas: Anselmo.com, Miriam Leitão e Rádio do Moreno

Na parte central estão dispostos os posts, por ordem de atualização. Cada dia, o autor começa com 

uma frase: “A frase do dia”. Os posts seguem o seguinte formato: autoria, data e hora; título; texto; serviço 

permalink; RSS; canal para enviar o post para outro internauta; acesso para escrever um comentário; e ler 

comentários.

Já na parte direita, existem os seguintes links:

1) Espaço publicitário
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2) Enquete 
3) Biblioteca:  crônicas,  discursos,  documentos,  editoriais,  frases  de  2006,  histórias  exemplares,  notas 

oficiais e reportagens.
4) Coberturas especiais
5) Propaganda

A leitura dos comentários de outros leitores não é possível para os posts muito antigos e só se pode 

enviar um novo comentário sobre um post que tenha sido publicado há até um mês atrás. A partir dessa data 

os arquivos ficam limitados à leitura.  

O blog incentiva a participação dos internautas, mas define regras para emissão de comentários. As 

regras delimitam a participação dos usuários e permitem ao blogueiro manter o controle sobre o que fica 

arquivado, mas isso não impede comentários calorosos e debates entre os leitores, que nem sempre se 

limitam ao conteúdo do post. 

Classificação dos blogs:

a) Localização dos blogs

Atualmente o blog está localizado dentro do domínio do jornal O Globo, empresa vinculada às 

organizações Globo, maior corporação da mídia tradicional brasileira, e figura entre os links oferecidos nos 

sites  do  jornal.  O  blog  segue  o  formato  jornalístico.  Contudo  percebe-se  uma  maior  autonomia  do 

blogueiro, provavelmente associada à trajetória do próprio blog, que por ter começado e se tornado notável 

fora da empresa, permitiu uma maior liberdade ao jornalista. Existe o apelo típico do estilo jornalístico na 

composição dos posts e nas abordagens. 

b) Perfil do blogueiro 

Ricardo Noblat é um jornalista conhecido dentro do cenário do jornalismo político nacional e um 

dos pioneiros dos blogs de política no Brasil. Seu nome já está associado ao universo da Internet. Jornalista 

com bons contatos dentro do universo político brasileiro usa de suas fontes para tentar trazer ao leitor 

informações de bastidores e atuais, em muitos casos, tentando antecipar as notícias (como nas eleições de 

2006).  O blog  do  Noblat,  apesar  de  seguir  o  formato  de  blog  de  jornalismo apresenta  espaço  para  a 

divulgação de outros tipos de informação e serviços,  mais próximo dos blogs originais que seguiam o 

formato de páginas  pessoais.  Por  ser  conhecido e  pioneiro do formato no Brasil,  o  blog do jornalista 

Ricardo Noblat é um dos mais acessados, com grande aceitação e também com grande credibilidade junto 

aos usuários. 

Análise da Estrutura dos Blogs:
a) Posts:
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Os posts são colocados diariamente, variando o número de dia para dia, mas geralmente em grande 

número. Dentro dos posts existem links de direcionamento para outros sites, permitindo que os leitores 

interessados  possam buscar  um aprofundamento  no  assunto  tratado.  Existe  também posts  externos  de 

colaboradores do blog, formado por leitores, amigos e personalidades do mundo da política. Os posts de 

colaboradores  geralmente  assumem  a  forma  de  artigos,  mais  extensos,  podendo  ser  informativos, 

avaliativos críticos ou mesmo artigos de opinião pessoal. Durante a pesquisa, observou-se a recorrência de 

um grande  número de  posts  de  colaboradores,  destaque  para  o  jornalista  Carlos  Tautz,  com opiniões, 

críticas,  sobre  a  política  ambiental  e  energética  do  governo  Lula,  principalmente  ao  processo  de 

licenciamento  das  usinas  do  rio  Madeira.  Também houve textos  do  deputado petista  Rui  Falcão e  do 

deputado José Carlos Aleluia, vive-presidente do DEM.

b) Interatividade:

A interatividade do leitor com o blogueiro é realizada por dois meios: contato através de e-mail e 

comentários  dos  posts  dentro  de  um  fórum  de  discussão  a  partir  da  informação  postada.  Noblat 

disponibiliza, ainda, um outro meio que é a seção Desabafe. Para participar o usuário deve seguir as regras 

do blog disponibilizadas em um link. No fórum de comentários, existe um moderador que administra as 

discussões, inclusive com a exclusão de textos que sejam considerados de conteúdo ofensivo. Durante a 

pesquisa se observou que as regras eram respeitadas, existindo diversos comentários excluídos dos fóruns.

c) Biografia:

O blog disponibiliza aspectos biográficos do blogueiro e uma fotografia exposta na página principal. 

Ricardo Noblat disponibiliza para os leitores um perfil mais completo, com mais informações pessoais de 

sua carreira e sua trajetória na cobertura da política nacional. O jornalista Ricardo Noblat tem uma longa 

carreira  dentro  das  redações  dos  jornais  brasileiros.  Noblat  se  coloca  como  uma  testemunha  dos 

acontecimentos políticos brasileiros. Durante sua carreira ele testemunhou a ditadura militar, primeiro como 

estudante e depois como repórter da revista Manchete. Foi preso em 1969 pelo regime militar. Assumiu os 

cargos de editor assistente da revista Veja, chefe de redação do Jornal do Brasil,  diretor de redação do 

Correio Braziliense e diretor de redação do jornal A Tarde.

d) Links:

O blog apresenta  links  internos  (direcionamento para  páginas  internas  do site)  e  links  externos 

(direcionamento para outros sites fora do domínio do blog).

e) Outros serviços:

O Blog do Noblat oferece para seus usuários entrevistas, charges, imagens, áudios, vídeos, arquivo 

com todos os posts (incluindo fotos e vídeos), arquivos para  download, além de enquetes e artigos com 

análises da política brasileira. O blog ainda disponibiliza arquivos com discursos políticos, documentos 

10



históricos, editoriais e notas oficiais. Também estão presentes no blog as seções “desabafe”, “estação jazz 

&  tall”,  “frase  do  dia”,  “poema da  noite”,  serviço  de  RSS/XLM,  Newsletter  e  seção  com coberturas 

especiais. 

Analise dos Posts:

De acordo com a metodologia desenvolvida, um post ou comentário é informativo direto quando o 

texto  publicado  acrescentar  uma  informação  de  autoria  própria  e  é  informativo  indireto  quando  essa 

informação provém de outra  fonte;  é  opinativo quando reflete uma opinião pessoal  do comentador  ou 

blogueiro e,  quando for o resultado de uma reflexão argumentativa e lógica,  apresenta uma  avaliação 

crítica.  O  texto  pode  também  ser  irônico,  quando  esse  recurso  estiver  presente,  e  apresentar  um 

posicionamento político se houver uma argumentação que faça referências ideológicas e partidárias. Um 

post é classificado como  propositivo, quando busca uma solução para a questão em debate e  avaliativo 

moral quando o comentador expressa agressividade ou julgamentos sobre o conteúdo do post. Soma-se a 

essas  categorias  uma  outra  que  diz  respeito  apenas  à  interatividade,  quando  um  internauta  tece  um 

comentário sobre um assunto outro (comentário dispersivo) .

Pela pesquisa no blog sobre o tema foram encontradas 36 ocorrências de posts sobre o conflito no 

Rio Madeira. Os post encontrados foram publicados no período de janeiro de 2006 até maio de 2008. Pelo 

número  de  posts  publicados  diariamente  por  Noblat,  percebe-se  que  o  blogueiro  não  deu  grande 

importância para o tema, ao contrário do previsto no início da pesquisa. A partir de uma leitura de todos os 

posts verificou-se, ainda, que o blogueiro não se preocupou com o debate ambiental, preferindo focar sua 

atenção para a disputa política interna no governo.

Tabela 01: Enquadramento dos posts:
%

Informativo Direto 5,55
Informativo Indireto 44,44
Opinativo 41,66
Avaliativo crítico 44,44
Irônico 2,77
Pos. Político 11,11
Propositivo 2,77
Avaliativo moral 0

A tabela 01 indica um equilíbrio no enquadramento dos posts entre informativo indireto, avaliativo 

crítico (ambos 44,44%), e opinativo com (41,66%). Os posts informativos indiretos são característicos do 

Blog do Noblat, que recorre a informações publicadas em outros meios de comunicação para alimentar o 

seu blog e incitar o debate no fórum de comentários. Enquanto que os posts opinativos e avaliativos críticos 
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foram escritos por colaboradores do blogueiro, o que de certa forma permite uma maior pluralidade de 

posições sobre o tema, ampliando o debate para a participação de outras vozes.

Tabela 02: Links para outros sites
O Globo 3
FSP 9
OESP 9
Noblat 5
IBASE 1
Total 27

A utilização de links para outros sites permite que os leitores tenham acesso a outras fontes de 

informação, o que amplia seu repertório informativo e um maior aprofundamento sobre o assunto. Pelas 

ocorrências  estudadas  aqui,  verifica-se  a  pouca  utilização  do  recurso,  somente  com 27  links  no  total. 

Observa-se a maior utilização de fontes de informação tradicional, como a Folha de São Paulo e O Estado 

de São Paulo com 9 ocorrências. 

Tabela 03: Temas
Temas %
Meio Ambiente 44,44
Políticas públicas 30,55
Economia 5,55
Energia 16,66
Eleição 2,8

Os temas com abordagem política foram os que mais despertaram comentários, com meio ambiente 

(44,44) e políticas públicas (30,55). Os assuntos voltados para o tema meio ambiente tiveram um enfoque 

político crítico, com críticas a atuação do governo federal no setor, havendo poucas referências ao tema de 

forma educativa ou elucidativa.  Pela  própria  característica do blogueiro,  os posts  seguiram o estilo do 

jornalismo tradicional, valorizam os aspectos mais polêmicos, no caso as disputas políticas ou críticas a 

figuras  públicas,  com pouco espaço  para  a  ampliação  do  debate  e  entrada  de  novas  perspectivas.  Ao 

contrário do esperado, Noblat deu pouco espaço para o debate mais técnico sobre o tema, ou mesmo sobre 

os diferentes posicionamentos dos atores envolvidos, preferiu enfocar nas contentas políticas surgidas, sem 

explicar aos seus leitores o teor da disputa.  Somente os colaboradores do blog procuraram uma maior 

reflexão sobre a questão. O que de certa forma permitiu uma maior ocorrência do tema meio ambiente 

(44,44%).

Tabela 04: Temas x Comentários
Temas %
Meio Ambiente 57,47
Políticas públicas 23,88
Economia 2,52
Energia 15,92
Eleição 0,2
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O cruzamento entre temas e comentários permite observar que o tema que mais despertou a atenção 

dos  comentaristas  foi  o  tema do meio  ambiente  (57,47 %).  Esse  dado demonstra  que  a  temática  está 

presente  nas  preocupações  da  população.  É  importante  notar  que  posts  com tema  mais  técnicos,  aqui 

relacionados com os temas energia e economia, não despertaram muita atenção dos leitores. Contudo, é 

importante salientar que através da pesquisa pode-se observar que alguns comentários foram excluídos por 

não  respeitarem  as  regras  do  blog,  o  que  poderia  trazer  alguma  modificação  no  número  total  de 

comentários.

Tabela 05: Subtemas
Infra-estrutura 7
Licença ambiental 12
PAC 5
Marina Silva 9
Energia 9
Usinas do Madeira 11
Meio ambiente 2
Ibama 3
Amazônia 5
Gov. Lula 7
Apagão 2
Outros 6

A tabela 05 informa quais os subtemas mais empregados nos posts. Os resultados sinalizam uma 

distribuição  entre  licença  ambiental  e  referências  diretas  as  próprias  usinas  no  rio  Madeira.  Deve-se 

ressaltar que o tema Marina Silva, com 9 ocorrências, refere-se ao processo de desgaste político da ex-

ministra do meio ambiente, uma vez que o episódio foi um dos motivos destacados pela imprensa a pedir 

demissão. Esse dado revela o viés político adotado por Noblat para cobrir o tema, dando pouco espaço para 

o debate de idéias e posições sobre a questão.

Análise da Interatividade (comentários)

Para análise da interatividade foi feita uma seleção dos dez primeiros comentários, uma vez que a 

análise total dos comentários tornaria muito grande o número de dados a serem analisados. 

Tabela 06: Comentários
Informativo Direto 3
Informativo Indireto 5,5
Opinativo 49
Avaliativo crítico 4,5
Irônico 18,9
Pos. Político 11,4
Propositivo 1,5
Avaliativo moral 11
Dipersivo 21,8

De acordo com os dados relatados na tabela 06, pode-se verificar a maior ocorrência de comentários 

opinativos (49%). Contudo, deve-se ressaltar, novamente, que diversos comentários foram excluídos, o que 
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de certa forma interfere na análise, pois provavelmente os comentários excluídos seriam classificados como 

avaliativos morais, com trocas de acusações, xingamentos e ofensas pessoais entre os comentaristas e em 

relação a figuras públicas. As opiniões sobre o assunto foram mais voltadas para as questões das disputas 

políticas envolvendo o tema.

Contudo, a interatividade também pode contribuir positivamente para o debate político, além de 

espaço para expressão de opiniões e posicionamentos políticos (condições essenciais para o exercício da 

democracia), com a apresentação de novas informações sobre o tema e de apresentação de contraditórios 

como o caso de um comentarista,  Bruno Pontes,  do post  escrito  pelo deputado do DEM, José Carlos 

Aleluia, em 15/01/08:

Péssimo o artigo.  Eu trabalho no setor  elétrico  e  fiquei  impressionado com a  falta  de 
embasamento do trabalho. O PROINFA (sem o "r" depois do F) nunca resolveria nenhum 
problema, até por ser um programa de incentivo. Por esse motivo, sua capacidade instalada 
e sua baixa energia gerada (devido a grande quantidade de eólicas, que têm naturalmente  
baixo rendimento) não são solução para nenhum país do mundo. O custo é alto e se não  
fosse  não  haveria  razão  para  um  programa  de  incentivo,  e  sim  haveria  um  interesse  
empresarial. Quanto a Belo Monte, esta nunca existiu, então não pode ter atrasos. Chega a  
ser rdículo citar Belo Monte. É um projeto importante mas não foi culpa do atual governo o 
atraso. É um projeto que se arrasta por décadas e ainda não se sabe a real viabilidade do  
mesmo.  Nota-se  que  o  artigo  foi  escrito  por  alguém  que  está  se  aproveitando  da  
oportunidade e não de um especialista. Como técnico , garanto que o ano de 2008 está a  
salvo do racionamento. Não votei no Lula, mas depois dessa não voto DEM.

Considerações finais

Apesar de haver algumas diferenças, os dados revelam que os blogs acabam por seguir o mesmo 

estilo  de  outras  mídias,  privilegiando  o  espetáculo  das  notícias,  o  que  Arbex  Jr  (2001)  chama  de 

showrnalismo. O enfoque da cobertura dos meios de comunicação acaba por privilegiar temas polêmicos, 

dando pouco espaço para a apresentação de diferentes visões, ou temas com maior importância, mas que 

não atendem os critérios de noticiabilidade.

Existem duas diferenças observadas na cobertura do blog do conflito no Rio Madeira. O primeiro 

refere-se  a  participação  de  textos  colaboradores,  destaque  para  o  jornalista  Carlos  Tautz,  com 

posicionamento contrário a política ambiental e energética do atual governo. Os posts de colaboradores 

permitiram um acréscimo de visões diferenciadas sobre o assunto, trazendo novas versões e opiniões para a 

audiência. A segunda diferença está relacionada ao debate incitado no fórum de comentários. Nele pode-se 

observar uma polarização entre simpatizantes do governo Lula e opositores, situação também verificada em 

outras pesquisas (Penteado et al, 2007).

Em  relação  aos  conflitos  ambientais  os  textos  dos  posts  deram  pouca  importância  para  a 

identificação dos  atores  envolvidos,  ampliação de  debate  e  elucidação  da importância  do tema para  a 
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população e a promoção da sustentabilidade. Contudo, a grande participação dos comentaristas sobre temas 

ambientais já sinaliza a importância, embora ainda secundária, na agenda social brasileira. Essa evidência 

pode indicar que a temática venha a ganhar espaço na agenda da mídia e que apareçam novas debates em 

torno da promoção do desenvolvimento de forma sustentável.

Apesar da pesquisa ainda estar em andamento (idéia de analisar a cobertura em mais dois blogs com 

perfis diferentes), pode-se afirmar que a interatividade do blog permite que seus leitores possam expressar 

suas opiniões, assim como contribuir para o debate político que envolve a questão ambiental, apesar da 

maioria dos comentários representar apenas opiniões que pouco ampliam para a melhor qualificação da 

discussão e muitas vezes privilegiam as questões polêmicas em relação a um debate qualitativo.
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