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Resumo

Com a emergência da internet desenvolvem-se novos meios de se comunicar por meio 
do surgimento de ferramentas que facilitam a publicação de conteúdos e a criação de 
espaços virtuais gratuítos, os blogs, o que faz com que uma multiplicidade de autores-
blogueiros passem a ocupar alguns destes suportes com todo tipo de conteúdo por meio 
de  diversas  linguagens.  Este  trabalho  apresenta  uma  pesquisa  quantitativa  que 
cartografa o modo como se constitui atualmente esse universo de blogs (blogosfera) no 
estado do Espírito Santo. 
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Introdução

O presente artigo traz os primeiros resultados de um estudo, ainda em desenvolvimento, 

que  tem como  objetivo  fazer  uma  cartografia  dos  blogs  desenvolvidos  por  autores 

residentes no Espírito Santo, no intuito de averiguar os campos de interconexão e as 

redes que formam na Internet, os temas e as opiniões que são construídos na web e as 

linguagens comunicativas que utilizam para divulgar suas informações e relatos.

A primeira atividade metodológica foi uma pesquisa bibliográfica sobre a emergência 

dos  blogs  como  novos  dispositivos  de  comunicação,  genuinamente,  nascidos  e 

desenvolvidos na Internet. Nesse sentido, adotou-se a classificação dos blogs a partir 

das teses de Antonio Fumero. Para ele, os blogs obedecem a uma tripla classificação: 

por  sua  ordem  social  (autoral,  motivacional,  proposital  e  aplicação),  hipertextual 

(intrablog,  extrablog  e  isoblog)  e  informacional  (as  linguagens  utilizadas).  Foi 

1 Trabalho apresentado na Sessão Cibercultura e tecnologias da comunicação, da Intercom Júnior – Jornada de 
Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação.
2 Graduando em Comunicação Social pela Universidade Federal do Espírito Santo.
3 Orientador do trabalho. Prof. Dr. do Departamento de Comunicação Social da UFES. Doutor em Comunicação e 
Cultura pela UFRJ.
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acrescentada a ela outras ainda como questões referentes à aspectos diferentes que serão 

apresentadas ao longo deste trabalho.  Essa classificação foi adotada para a análise de 

131 blogs4 desenvolvidos por autores capixabas5. Foi realizado um formulário com tal 

classificação para fins de quantificação. Ao total foram lidos cerca 1310 postagens, que, 

após classificadas,  foram objeto de análise quantitativa.  Este artigo,  então,  apresenta 

alguns  destes  resultados  quantitativos  e  as  primeiras  reflexões  que  os  resultados 

suscitaram.

A Cultura da Internet

Tornou-se comum ver o período em que se situa a gênese da internet como o período da 

pós-modernização. Antonio Negri e Michael Hardt, em seu livro Império, afirmam que 

esse  seria  o  terceiro  momento  de  uma  sucessão  de  paradigmas  econômicos  que  se 

definem pelo setor que domina a economia num dado período histórico:

um primeiro paradigma no qual a agricultura e a extração de matérias-primas 
dominaram a economia; um segundo no qual a indústria e a fabricação de bens 
duráveis ocuparam posição privilegiada; e um terceiro – e atual – paradigma, no 
qual  a oferta de serviços e o manuseio de informações  estão no coração da 
produção econômica (NEGRI, 2001).    

Os processos de informatização da produção que tem ocorrido desde o início do período 

pós-industrial acarretaram numa série de transformações que redefiniram grande parte 

dos elementos do plano social. A mercadoria de maior valor tornou-se a informação e 

por isso, a estrutura e a administração das redes de comunicação - embutidas nos novos 

processos de produção e que lhes são totalmente imanentes - são condições essenciais 

para a produção da economia informacional. 

A Internet, como uma das principais novas tecnologias da informação caracteriza-se, 

inicialmente,  como  um  conglomerado  de  redes  em  escala  mundial  de  milhões  de 

computadores e que funcionam como superestradas da informação (o que garante os 

lucros no atual período imperial). Há de se observar que o modo em que se estrutura 

4 A lista desses blogs pode ser encontrada no site http://blogosferacapixaba.wordpress.com. 
5 A seleção dos blogs se deu por meio das seguintes vias: através de solicitações feitas por meio de listas 
de e-mail para que os próprios autores enviassem o endereço dos seus blogs, por meio das inscrições 
feitas para um encontro de blogueiros em Vitória (BlogCamp-ES), coleta em alguns links desses blogs até 
então já catalogados e por sistema de busca no site Google e nos próprios servidores que oferecem 
suporte aos blogs.
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essa  rede  possui  a  lógica  rizomática,  desenvolvida  por  Deleuze  e  Guatarri,  que  se 

caracteriza  como  um  sistema  “a-centrado  não  hierárquico  e  não  significante,  sem 

General, sem memória organizadora ou autômato central, unicamente definido por uma 

circulação de estados”, como “um mapa  que deve ser produzido, construído, sempre 

desmontável, conectável, reversível, modificável, com múltiplas entradas e saídas, com 

suas linhas de fuga” (DELEUZE, 2004). Ou seja, nenhum ponto da rede é necessário 

para que os outros pontos se comuniquem o que faz da Internet um sistema difícil de 

regulamentar  e  de  coibir  o  transito  das  informações  trazendo  em  si  um  devir 

democratizador. O filósofo Pierre Lévy afirma que quanto mais a rede se amplia, mas 

ela se torna “universal”, e “menos o mundo informacional se torna ‘totalizante’”, já que 

não possui centro, nem linha diretriz e ser vazia e sem conteúdo particular a rede aceita 

a todos como produtores ou emissores de novas informações.

Essa  nova  tecnologia  acarreta  uma  série  de  mudanças  culturais  nos  modos  de 

comunicação entre os indivíduos, uma vez que existem relações algumas vezes muito 

estreitas entre determinados desenvolvimentos técnicos e fortes correntes culturais ou 

fenômenos da mentalidade coletiva. Para Lévy, três princípios orientaram o crescimento 

inicial  da rede (ciberespaço),  pelos movimentos sociais  que fizeram surgir de fato a 

Internet como a conhecemos hoje: a interconexão, a criação de comunidades virtuais e a 

inteligência  coletiva.  A  interconexão  é  o  princípio  pelo  qual  a  conexão  é  sempre 

preferível ao isolamento uma vez que o que se busca é a comunicação universal.  O 

segundo  princípio  é  um prolongamento  do  primeiro,  independente  da  proximidades 

geográficas e das afiliações institucionais, o desenvolvimento de comunidades virtuais é 

constituído sobre as afinidades de interesses, de conhecimentos, sobre projetos mútuos 

num  processo  de  cooperação  e  troca  ente  os  indivíduos.Por  fim,  para Lévy,  o 

ciberespaço “propaga a co-presença e a interação de quaisquer pontos do espaço físico, 

social ou informacional”, caracterizando um processo de virtualização do real por meio 

das interfaces digitais. Dessa forma, o ciberespaço funciona como suporte a inteligência 

coletiva6, já que essa é um fator condicional para a sua própria existência. Ele não a 

desenvolve, mas fornece um ambiente propício a ela, pois sendo rizoma não existe sem a 

multiplicidade dos nós, ou linhas, que o compõe. Portanto, só existe através das relações: 

é puro movimento (de informação) entre os individuos (e suas máquinas).  O que temos 
6 Inteligência coletiva é um conceito surgido a partir dos debates promovidos por Pierre Lévy sobre as 
tecnologias da inteligência, caracterizado por um novo tipo pensamento sustentado por conexões sociais 
que são viáveis através da utilização das redes abertas de computação da Internet.
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então é uma cultura (ciber) que, além de virtualizar o real, possui “aspecto participativo, 

socializante, descompartimentalizante, emancipador”. E os blogs surgem, nesse sentido, 

como gênero dessa cibercultura, um fenômeno de comunicação nascido na Internet.

Os Blogs como Linguagem da Internet

O início do fenômeno blog remonta ao fim dos anos 90, mais precisamente o ano de 

1997,  quando o termo weblog é  cunhado pelo norte-americano Jorn Barger  para se 

referir  ao seu jornal  online RobotWisdom7.  O termo era  um acrônimo derivado das 

palavras web e log (diário ou bloco de anotações) e expressava um site que hiperligava 

páginas interessantes encontradas na internet. Blogue era, na prática, uma coleção de 

links  com  comentários  breves.  Barger  ficava  o  dia  inteiro  garimpando  notícias, 

informações,  casos  etc,  que  publicava  na  forma  de  comentários  breves  com 

disponibilização  dos  links  desses  dados,  sem  a  existência  de  mecanismos  de 

conversação com o usuário (particularmente,  os comentários). O modelo de Wisdom 

consistia em uma produção que mais atualizava links do que criava conteúdos próprios 

(postagens compostas por textos, fotos, ilustrações, links). Portanto, em sua origem, os 

blogs  eram como  diários  de  bordo,  que  ajudavam os  internautas  a  se  localizar  na 

imensidão do oceano Internet, neles os autores-blogueiros mostravam os caminhos para 

se encontrar o que de melhor  havia no ciberespaço utilizando-se de uma linguagem 

hipertextualizada.  Dessa  forma,  funcionavam  como  filtros,  selecionando  o  que 

consideravam interessante para navegar pela Internet. Entretanto, não havia até aquela 

data  um  sistema  de  publicação  específico  para  weblogs,  a  produção  de  blogs  se 

restringia àqueles que dominavam a linguagem HTML. 

O surgimento de programas (pitas, blogger, wordpress) para criar e gerenciar os blogs e 

suas publicações, de maneira fácil - sem necessitar de grandes conhecimentos prévios – 

e gratuíta, fez com que o ato de blogar tornasse popular e ao mesmo tempo diversificou 

o gênero. Hoje, há uma multiplicidade de blogs tratando de todo tipo de tema e com os 

mais  variados  formatos  e  linguagens.  O  crescimento  dessas  páginas  pessoais  foi 

tamanho que começou a pautar, em alguns casos, as grandes mídias como os jornais e as 

TVs e cada vez mais se constitui  como um sistema de informação e entretenimento 

alternativo aos mass media.

7 http://www.robotwisdom.com/

4



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Natal, RN – 2 a 6 de setembro de 2008

Não há precisão até agora na definição do que é um blog. Para Rebecca Blood, um blog 

é  uma  página  da  Internet  com  novas  entradas  (postagens)  localizadas  no  topo, 

atualizadas freqüentemente. Nelas comumente há num dos lados da página, uma lista de 

links  que  conduzem a  páginas  semelhantes  (blogroll).  Entretanto,  esta  definição  se 

caracteriza por apresentar apenas os aspectos técnicos dos  blogs. Em outra definição, 

podemos pensá-lo em algo que vai para além dessas questões, são um novo gênero de 

produção  de  comunicação  com  uma  linguagem  própria:  hipertextualizada, 

multimidiatizada,  fragmentada  e  dialógica.  Nesta  primeira  etapa  de  nosso  trabalho, 

adotamos a primeira definição como critério de escolha do objeto de análise.

A Blogosfera Capixaba: uma análise quantitativa

Para melhor compreendermos como se constitui atualmente este universo blogueiro no 

estado do Espírito Santo, a pesquisa quantitativa realizada abordou alguns aspectos que 

serão agora apresentados e que já nos permite fazer uma análise inicial  acerca desta 

blogosfera8.

Na primeira questão, foi analisada a questão da autoria dos blogs, no que se refere à 

quantidade de autores. Dos blogs analisados 85,5% têm um autor, enquanto 11,5% têm 

produção coletiva (dois ou mais autores).

O próximo passo foi descobrir a principal motivação dos referidos autores-blogueiros 

para publicar suas postagens na internet. O objetivo dessa questão foi identificar se o 

que  leva  esses  blogueiros  a  criar  e  atualizar  seus  blogs  deve-se  a  razões  pessoais, 

profissionais ou institucionais (se está vinculado ao trabalho realizado por algum tipo de 

instituição). A principal motivação é de caráter pessoal, ou seja, o que quer-se divulgar, 

em geral, nesses espaços é um aspecto da subjetividade (uma vivência, uma opinião, um 

pensamento) desses indivíduos para além das questões financeiras e institucionais. É o 

que nos mostra o gráfico 1, no qual 80,9% dos autores têm como motivação questões 

pessoais contra 14,5% por questões profissionais e 4,6% institucionais.   

8 Dos blogs analisados estão hospedados na plataforma do site Blogger 80,9%, do Worpress 18,3% e do 
Uol Blog 0,8%. Entretanto, é importante ressaltar que esse dado não quer dizer que exista um maior 
predomínio do suporte blogger, uma vez que não houve um rigor metodológico nesse quesito.
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Gráfico 1: M otivação
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No que se refere à sustentabilidade financeira dos blogs, verificou-se que apenas12,2% 

dos blogs utilizam-se de alguma forma de monetização. Atualmente, há recursos nos 

blogs, nos quais os blogueiros podem inserir e disponibilizar um espaço em seus sites, 

pequenos anúncios publicitários em forma de links que de acordo com o número de 

“cliques” dados pelos usuários recebem uma pequena quantia em dinheiro. Contudo, 

poucos ainda adotam tais recursos. Isso pode ser explicado principalmente pela falta de 

conhecimento do funcionamento desses mecanismos. Além disso, para se alcançar um 

resultado  considerável  com a  monetização  é  preciso  lançar  mão  de  estratégias  que 

aumentam a taxa de visitação diária do blog para se obter um número considerável aos 

links patrocinados. Sendo o blog uma mídia de nicho, ou seja, voltada para pequenas 

audiências,  essa é  uma tarefa  considerada  difícil  de se  alcançar  o que muitas  vezes 

levaria o blogueiro a ter que fazer concessões para se adequar a um público maior, tais 

como mudar a linha editorial e alçar estratégias para arrebanhar audiência.

Outras questões também vistas foram com relação ao domínio e a sindicação. Domínio 

é um nome que serve para localizar e identificar sites na Internet (é o endereço digitado 

na barra do navegador da Internet). Para registrar um domínio próprio o dono do site 

deve, geralmente, pagar uma taxa anual às empresas gerenciadoras. O nome de domínio 

é  importante,  pois  facilita  a  memorização  dos  endereços  e  indica  uma  maior 

profissionalização  dos  blogs.  Dos blogs  analisados,  apenas  13,7% possuem domínio 
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próprio.  Já  sistema de sindicação9,  cerca  de  26% dos blogs  analisados  contém esse 

recurso.

No  âmbito  da  publicação,  a  respeito  de  assuntos  tratados  nas  postagens,  foram 

analisados  os  propósitos  e  as  aplicações  dos  blogs  capixabas.  Quanto  à  natureza 

proposital,  os blogs podem ser  horizontais, ao ter como propósito de abranger temas 

gerais;  ou  verticais,  ao  abordar  assuntos  específicos.  Dos  blogs  analisados,  são  de 

propósito horizontal 45% e de vertical 55%, o que evidencia a diversidade que ocorre 

devido a multiplicidade de interesses dos autores. No gráfico 2, são apresentados os 

resultados a respeito da aplicação dos assuntos tratados nas variadas áreas. Percebe-se 

que há uma predominância de blogs pessoais (33) que são marcados por relatos de auto-

referência. Acredito que isso se deva a crença de que blog é sinônimo de diário virtual. 

Inclusive muitas das referências que existem sobre a definição de blog na internet o 

conceituam dessa forma. Em seguida, temos os blogs literários (20) onde os usuários 

podem divulgar seus trabalhos literários (poesias, crônicas, contos...). Já a aplicação em 

áreas do entretenimento (19), cultura (19) e jornalismo (13) evidenciam o uso dos blogs 

como  mídia  informativa,  opinativa  e  de  entretenimento.  Segue a  eles  as  aplicações 

profissionais  (12) -  apresentação de produtos e  serviços  a virtuais  consumidores  -  e 

educativos  (11).  Por  fim,  com  menor  aplicação  estão  os  usos  políticos  (2)  e 

coorporativos (2). 

Gráfico 2: Aplicação
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9 Sindicação é o procedimento pelo qual o blogueiro torna disponível o conteúdo do seu blog, para 
publicação em outro site. Este procedimento se desenvolveu largamente com a popularização das 
tecnologias RDF e RSS. Atualmente, há vários sites agregando de modo automático as atualizações 
publicadas nos blogs.
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Tendo em vista as características hipertextuais e multimidiáticas da linguagem utilizada 

na internet e a possibilidade de serem usadas nos blogs, tais aspectos também foram 

pesquisados.  Sobre  a  questão  da  hipertextualidade  o  que  foi  analisado  é  se  o  blog 

possuía ou não esse atributo e se possuísse se seria  intrablog,  extrablog ou isoblog. O 

primeiro se distingue pela prevalência de autoreferência, ou seja, os links para o próprio 

blog. Essa estratégia é, muitas vezes, realizada para proporcionar ao site um aumento de 

trafego,  na  forma  de  páginas  visitadas.  Quando  se  predomina  a  presença  de  links 

externos referências a entradas de outros blogs – o diário é considerado um extrablog. 

Quando o blog é desse tipo,  é porque,  em geral,  seu autor se põe numa relação de 

comunicação baseada na conversação, bem como demonstra ainda que as idéias estejam 

concatenadas a outras que circulam na blogosfera.  Contudo, se houve um equilíbrio 

entre links externos e internos, o blog é julgado como um isoblog. No gráfico 3, vemos 

que,  entre  os  blogs capixabas  há uma predominância  de linkagem extrablog (60%), 

geralmente  levando a  sites  como wikipedia  ou outros  com definição  de conceitos  e 

portais de notícia veiculados a grandes empresas midiáticas. 33% não usam hiperlink 

algum. Poucos blogs utilizam links intrablog (4%) e isoblog (3%). 
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Há  aqui  nos  resultados  apresentados  uma  problemática:  a  predominância  de  um 

processo de não-conversação. O fato de boa parte dos blogueiros não linkarem coloca-

os em pontos escuros dentro do ciberespaço o que impossibilita que seus blogs sejam 

alcançados  e  consequentemente  lidos  pelos  usuários,  restringindo-os  a  um pequeno 

ciclo de leitores. 

No  âmbito  da  multimidiabilidade,  tratando-se  das  diversas  mídias  utilizadas,  os 

resultados  da  pesquisa  mostram que  86,3% usam arquivo  de  imagem,  40,5% usam 

vídeo e apenas 8,4% utilizam áudio. Além disso, ainda no que diz respeito às linguagens 

e mais a grande diversidade delas, 42,7% dos autores escrevem utilizando a narrativa 

em primeira  pessoa  na  maioria  de  seus  textos,  35,1% em terceira  pessoa  e  22,1% 

alternam as formas narrativas. 

A próxima questão permitiu analisar a freqüência com que os blogs são atualizados. Os 

resultados obtidos são apresentados no gráfico 4.

Gráfico 4: Atualização
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Como  foi  destacado  mais  acima,  uma  das  características  do  gênero  blog  é  a 

possibilidade de diálogo entre o autor com os internautas. Com o objetivo de lançar um 

olhar  preliminar  sobre  esses  aspectos  as  últimas  questões  analisadas  referem-se  à 

linkagem de outros blogueiros (blogroll) e a possibilidade de comentários. Dos blogs 
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analisados  58%  possuem  blogroll  e  90,1%  possuem  sistema  de  comentários  nas 

postagens. No gráfico 5, são apresentados os resultados da média de comentário dos 

blogs. È perceptível o pouco nível de comentários já que a grande maioria dos blogs 

(54) tem a média zero de comentários em suas postagens e pouquíssimos blogs (3) têm 

média acima de dez. Esses dois últimos números revelam que o caráter dialógico dos 

blogs é pouco utilizado.

Gráfico 5: Média de Comentários
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Conclusão

Os  resultados  apresentados  aqui  nos  levam  a  algumas  conclusões.  Os  blogueiros 

capixabas tenderiam a escrever movidos pela paixão e pela vontade de se comunicar, 

em sua maioria, uma vez que os resultados apresentados mostram que grande parte dos 

blogs tratam de aspectos pessoais de seus autores, sem haver interesses financeiros ou 

profissionais. Tais  autores estão ocupando esses espaços e alimentando um sistema de 

comunicação  alternativo  aos  mass  media,  pois  desenvolvem  um  sistema  que  não 

obedece a nenhuma forma prévia que tem caráter múltiplo e democrático,  pois cada 

sujeito pode ser de fato protagonista da comunicação. Trata-se do fundamento real e 

efetivo do exercício mediático sem a subordinação a dominação da representação da 

opinião  coletiva  pelas  gigantes  empresas  de comunicação  tradicionais.  A blogosfera 

seria um grande veículo de comunicação fragmentado composto com a obra de cada um 
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desses sujeitos,  ou seja,  a  multidão  de blogueiros  é um sujeito  midiático  de caráter 

coletivo. 

Entretanto, a pesquisa nos mostra que a falta de conhecimento desses autores a respeito 

dos mecanismos e linguagens do gênero blog não os permite constituir efetivamente um 

espaço com suas características próprias, ou seja, hipertextualizada, multimidiatizada e 

dialógica. Digo isso pelo alto índice de blogueiros que não utilizam hiperlinks, áudio e 

vídeo,  pela  grande  quantidade  que  não  possui  blogroll  e  pelos  poucos  comentários 

encontrados e esse fato possivelmente se deve a crença de que blog é sinônimo de diário 

virtual. Não há problemas em autorefenciar-se e mesmo de usar a ferramenta blog como 

diário pessoal. Entretanto, acredito que esse pensamento enfraqueça a potência real do 

gênero blog, pois limita suas possibilitades e está ligado a uma falta de educação digital 

dos  indivíduos:  de integrar-se  a  cibercultura  e  conhecimento  das  potencialidades  do 

gênero blog. Faz-se necessário um grande esforço de cooperação coletiva para que a 

rede se desenvolva e a blogosfera é uma rede, ou um rizoma, que pode crescer mais e 

mais. 
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	Resumo
	Com a emergência da internet desenvolvem-se novos meios de se comunicar por meio do surgimento de ferramentas que facilitam a publicação de conteúdos e a criação de espaços virtuais gratuítos, os blogs, o que faz com que uma multiplicidade de autores-blogueiros passem a ocupar alguns destes suportes com todo tipo de conteúdo por meio de diversas linguagens. Este trabalho apresenta uma pesquisa quantitativa que cartografa o modo como se constitui atualmente esse universo de blogs (blogosfera) no estado do Espírito Santo. 

