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RESUMO 

 

O desenvolvimento da cibercultura, diante das novas tecnologias, instaurou mudanças 
marcantes na estrutura do funcionamento da sociedade, mudando significativamente as 
relações interpessoais entre seus cidadãos. Dentro desse novo contexto, o ator social 
está presente como sujeito ativo dessa realidade, reconfigurando seu contexto, 
dialogando e construindo novos discursos em colaboração com outros atores sociais e 
atuando diretamente na produção de informações e conhecimentos. O artigo proposto 
apresenta reflexões sobre essa conjuntura, com o objetivo de compreender melhor os 
fenômenos socioculturais acerca do usuário da internet e sua posição como interlocutor, 
que estão se desenvolvendo em ambiente virtual, como é o caso do cenário dos blogs de 
Belém do Pará. 
 

PALAVRAS-CHAVE: blog; interlocutor; internet; interatividade; sociedade. 

 

PERCEPÇÕES INICIAIS 

 

 Diante do grande desenvolvimento das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs), assistido nos últimos anos, torna-se perceptível a mudança no 

posicionamento do homem moderno, ator, cidadão, sujeito dentro da sociedade 

contemporânea. A cada advento midiático fica mais visível sua necessidade de 

expressão e de interação dentro das relações sociais, estas mediadas ou não. O 

crescimento de sua liberdade já não permite identificá-lo como mero “receptor”, mas 

como interlocutor, alguém que atua dentro da situação, com respostas (muitas vezes) 

imediatas aos estímulos proporcionados pelos meios (hegemônicos) de comunicação. 

 São perceptíveis as mudanças de paradigmas no que concerne ao receptor e às 

maneiras de encará-lo. Este artigo procura desenvolver algumas questões relativas às 
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formas de atuação e de expressão deste sujeito-interlocutor, compreendendo que o 

desenvolvimento da cibercultura, das novas formas de se comunicar e as possibilidades 

advindas dessa reelaboração das ferramentas midiáticas são apenas parte de uma 

tentativa de compreensão deste universo cibercultural. 

 O presente trabalho é um recorte de um dos temas registrados no Trabalho de 

Conclusão de Curso para a obtenção de título de Bacharel em Comunicação Social, com 

habilitação em Jornalismo, realizado no segundo semestre de 2008, acrescido de novas 

observações em estudos desenvolvidos na disciplina “Cibercultura e Estudos de 

Internet”, da especialização em Jornalismo Digital. 

 

 

CONTEXTUALIZANDO A INTERNET E A CIBERCULTURA DENTRO DA 

SOCIEDADE 

 

 A sociedade sofreu grandes transformações na segunda metade do século XX. 

Após o fim da Segunda Guerra Mundial e com o início da Guerra Fria, os modelos 

econômicos capitalismo e socialismo disputavam continuamente espaços de propagação 

de suas ideologias. As constantes ameaças de ataques entre Estados Unidos da América 

e União Soviética promoviam um avanço constante no desenvolvimento bélico de 

tecnologias. É dentro desse contexto que nasce a internet, como iniciativa do governo 

norte-americano em criar mecanismos de proteção do seu espaço nacional. 

 Carvalho (2006) realiza um resgate histórico no qual é possível observar que, 

durante essa fase, para fazer frente à liderança soviética na corrida espacial, os EUA 

inauguraram a Advanced Research Projects Agency (ARPA), agência militar que tinha 

como missão “(...) prevenir surpresas tecnológicas (como o Sputnik4) e servir como 

mecanismo para pesquisa e desenvolvimento de alto risco”. Contudo, a agência quase 

fechou dentro de um ano, “(...) quando seu programa de satélites foi passado para a 

recém-criada (agência civil) National Aeronautics and Space Administration (NASA) e 

os demais programas de mísseis balísticos passados para outras unidades militares” 

(CARVALHO, 2006, p. 9). Logo a ARPA se voltou para pesquisas básicas em parcerias 

com universidades. 
                                                 
4 Sputnik foi o satélite russo que garantiu liderança soviética frente aos EUA na chamada “Corrida Espacial”. Essa 
liderança durou vários anos e teve diversas outras ações (CARVALHO, 2006). 
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 Entre os projetos restantes estava a ARPANET – embrião da futura internet – 

que começava a se estabelecer e entrar em contato com movimentos da contracultura 

presentes nos campos acadêmicos norte-americanos. Nesse contexto, a rede incorporava 

sentidos de construção e comunicação entre os seus grupos de usuários e conquistava 

seu espaço pela maneira como encarava seu público: personalizado, livre de estigmas 

formados de um público massificado e sem distinção. Apesar desse primeiro contato 

mais livre da vigilância militar, é apenas em 1984 que a web alcança a sociedade civil e 

nos anos 1990 que ela consegue se popularizar e se aproximar do ideal de solidariedade 

definido por Wolton (2003): 

 

Não é somente a abundância, a liberdade e a ausência de controle que seduzem, 
como essa idéia de uma autopromoção possível, de uma escola sem mestre, nem 
controle. [...] A Web torna-se uma figura utópica de uma sociedade onde os 
homens são livres, capazes de se emancipar [...]. (WOLTON, 2003, p. 86). 

 

 A constante atualização técnica da rede permite cada vez mais que os usuários 

compartilhem o mesmo contexto com outros visitantes desse espaço (LÉVY, 1999), e 

que aparentemente essa tem se tornado a engrenagem principal do desenvolvimento da 

internet, construindo conteúdos a partir de experiências próprias compartilhadas. A 

partir desse momento temos uma nova forma de encarar o receptor, permitindo a 

superação de uma forma de interação incompleta que existia em outros aparelhos de 

comunicação (LÉVY, 1999). Sua construção se torna muito mais aberta e essa fase é 

comumente definida como Web 2.0 (SPYER, 2009), onde a nova maneira de se 

relacionar entre os usuários e com a plataforma compõem formas colaborativas de 

construção da informação. 

 Apesar de todo o desenvolvimento midiático, para que exista comunicação, é 

de fundamental importância a associação da técnica à dimensão cultural e social, além 

das reflexões teóricas (WOLTON, 2003). São esses aspectos que fazem da tecnologia 

uma ferramenta transformadora da sociedade, e não exclusivamente o desenvolvimento 

de novos artefatos comunicacionais. E isso pode ser presenciado inclusive na história da 

internet, na qual é possível perceber a mudança na construção de sites, incluindo a partir 

deste ponto a participação dos usuários nestes, o que culminou com o encerramento de 

muitas páginas que não dialogavam com os visitantes durante “o estouro da Bolha da 

Internet na virada do século 20 para o 21” (SPYER, 2009, p. 28). 
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 Diante dessa “evolução” técnica e da apropriação cada vez mais intensa de seus 

usuários, a cibercultura se faz presente e a cada dia mais fortalecida. 

 

A cibercultura, com sua ética hacker, sua música eletrônica, sua “sampleagem” 
cultural, suas tribos urbanas; um planeta interconectado, globalizado, interativo, 
“voyeurista”, pró-ativo; um mundo onde não engolimos impotentes o que os 
meios de comunicação vomitam, mas onde nos manifestamos publicamente 
através da Web e também através de eventos como flash mobs, onde 
começamos a ver projetos de “arquitetura líquida” [...] e, com celulares, 
smartphones, iPods e outros dispositivos móveis, nos tornamos a passos largos 
endereços de IP móveis em uma cultura wireless [...]. (FERNANDES apud 
JASPER, 2009, p. 19). 

 

 Desde o princípio, a cibercultura e a Web 2.0 têm em seu alicerce três 

princípios que orientam seu crescimento: a interconexão, as comunidades virtuais e a 

inteligência coletiva (LÉVY, 1999).  

A internet apresenta o que se chama de interconexão através do desejo em 

conectar as formas de comunicação de todos os veículos e a criação de um espaço 

envolvente no qual se está imerso e em contato direto com a informação. Esse espaço 

envolvente substituiria as noções de canal e de rede de comunicação, apontando para 

“uma civilização da telepresença generalizada” (LÉVY, 1999, p.127). 

As comunidades virtuais surgiriam a partir das “afinidades de interesses, de 

conhecimentos, sobre projetos mútuos, em um processo de cooperação ou de troca, tudo 

isso independentemente das proximidades geográficas e das filiações institucionais” 

(LÉVY, 1999, p.127). 

A outra base da cibercultura, a inteligência coletiva, seria a sua finalidade 

última. A partir desta, a informática não buscaria mais a inteligência artificial (tanto 

quanto ou mais inteligente que um homem), mas sim uma inteligência que valoriza, 

otimiza e cria uma sinergia “entre as competências, as imaginações, e as energias 

intelectuais, qualquer que seja sua diversidade qualitativa, e onde quer que esta se situe” 

(LÉVY, 1999, p. 167).  

O desenvolvimento dessas bases implica no aumento da interação, principal 

característica do ciberespaço e de sua virtualidade, que procuram aumentá-la 

continuamente. Esse modelo de interação, baseado no coletivo inteligente, aumenta a 

importância do papel do sujeito nos processos comunicacionais.  
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MUDANÇAS NA COMUNICAÇÃO: O INTERLOCUTOR E SUAS 

EXPRESSÕES 

 

 Assim, a atualidade é marcada pelo início da “banalização” do meio técnico da 

internet, no qual a ferramenta começa a ganhar o prestígio midiático que Wolton (2006) 

afirma ser essencial para seu sucesso entre a população e para atender ao ideal de fuga 

da “passividade” proporcionada por impressos, rádios e TVs. Respostas instantâneas, o 

feedback, fazem parte dessa nova forma de comunicar e que também são intrínsecos à 

comunicação/interação “face-a-face” (THOMPSON, 2008). As inovações criadas hoje 

cruzam esse projeto de interação entre os indivíduos, uma vez percebido seu papel como 

agente atuante dentro deste meio. 

 Tal é o grau de participação do usuário na elaboração de conteúdo que, dentro 

do espaço virtual, torna-se muito mais fácil resgatar o mútuo processo de construção da 

informação, facilitando também o processo de construção cooperativa da sociedade. E 

diante da estabelecida – ainda que inconscientemente – “moral” entre seus participantes 

(LÉVY, 1999), o ciberespaço acaba por trazer para si práticas de vigilância da 

sociedade sobre ela mesma. Em outras palavras, a internet trouxe para a esfera de 

discussão o “interlocutor”: um sujeito atuante, portador de habilidades de 

processamento de informação, espírito crítico e participativo da esfera social e 

democrática (WOLTON, 2006). Não é uma nova atribuição ou nova classe de agentes 

sociais, mas um reconhecimento da importância do cidadão participativo e de seu 

contexto social nesse cenário de interatividade imediata. 

 O reconhecimento do cidadão e ele reconhecendo no outro uma subjetividade 

diferente da dele, mas de igual valia, sempre estiveram presentes no âmago de toda 

forma de comunicação. “O processo de compreensão é sempre uma ação recíproca entre 

as mensagens codificadas e os intérpretes situados, e estes sempre trazem uma grande 

quantidade de recursos culturais de apoio a este processo” (THOMPSON, 1998, p. 30). 

A interação torna-se possível graças a esse reconhecimento da existência de vários 

atores, cada um deles com suas culturas, suas vivências e saberes. Vale ressaltar a 

importância desse reconhecimento, tendo em vista que esses elementos é que dão 

validade à subjetividade dos interlocutores. 

 Dessa forma, a interatividade dos sujeitos proporciona cada vez mais uma 

convergência dos diversos aparatos que, em seu ideal, a cibercultura busca: uma 
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conexão de todas as máquinas ao espaço virtual de informação, no qual qualquer 

indivíduo possa se conectar a partir de qualquer suporte e em qualquer localização 

geográfica a este universo virtual (LÉVY, 1999). 

 O levantamento feito por Moraes (2001) apresenta o crescimento dos 

movimentos sociais que se utilizam da internet como forma de propagar seu discurso 

que, muitas vezes, são pouco ou nada abordados – e até deturpados – dentro da lógica 

das mídias tradicionais. O que está em jogo para essa cibermilitância (MORAES, 2001) 

é atender a um “direito de resposta” natural a todo cidadão. O crescimento dessa forma 

de legitimidade de grupos (em especial das minorias desfavorecidas dentro da esfera de 

comunicação existentes ao redor do globo e, principalmente, presentes nos países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento) força as sociedades a se reordenarem sobre a 

necessidade de validação deste espaço de pluralidade vocal. 

 A cibermilitância é apenas uma das muitas manifestações na Web 2.0. Diversos 

outros movimentos têm contribuído para expansão das fronteiras do ciberespaço para o 

mundo real. Não exclusivamente os movimentos sociais, mas, a partir dessa nova 

configuração, empresas, redes de transporte, grupos científicos, mercados financeiros e 

diversos outros setores como da informação e da economia, que já haviam sido 

potencializados pela ARPANET e consolidado a infraestrutura de suas plataformas 

comunicativas (CARVALHO, 2006), passaram a se constituir como organizações que 

englobaram a interação a partir do espaço virtual (LÉVY, 1999).  

Ferramentas de fácil manipulação também contribuem para essa expansão da 

cibercultura: redes sociais, fóruns de debate, comunidades virtuais, chats de 

conversação em tempo real, ferramentas de construção colaborativa (wikis), sites de 

networking social, recursos de marcadores (tags), microblogs e blogs, são algumas das 

formas encontradas mais facilmente, sendo utilizadas por instituições, mas também são 

as ferramentas utilizadas por indivíduos e onde é possível perceber esse crescimento da 

Web 2.0 (SPYER, 2009) e do interlocutor como agente transformador desse ciberespaço 

a partir dessas apropriações. 
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BLOGOSFERA: NOVOS CENÁRIOS DE ATUAÇÃO E NOVAS AÇÕES EM 

EXECUÇÃO 

 

 Entre as ferramentas percebidas no universo virtual da Web 2.0, os blogs – 

objeto de análise desta pesquisa – se apresentam como grandes contribuintes da 

construção desse novo cenário e das novas ações do interlocutor. Apesar do termo 

nascer em 1997, direcionando apenas sites novos que surgiam na rede, é em 1999 que 

ele ganha expressão entre os usuários comuns e menos técnicos. Essa difusão 

progressiva se relaciona com o lançamento de ferramentas de manutenção de sites, 

como o Blogger, que tem sua estréia no mesmo período. O sucesso se deve 

principalmente pela facilidade de publicação de sites e a não-exigência do 

conhecimento de linguagens próprias de programação como o código HTML 

(AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2009). 

 Por esse fato, podemos perceber que o interlocutor, mesmo o usuário mais 

simples da blogosfera, está muito próximo da utilização – ainda que indireta – dos 

conhecimentos antes restritos aos programadores de computação. Essa característica é 

fruto de muitas tendências e movimentos culturais resultantes do grande fluxo de 

informações e da contínua interação entre os atores que produzem e que culminam na 

significação da ferramenta (WOLTON, 2006). Dentro desse curto período de treze anos, 

os “diários virtuais” tiveram suas ferramentas constantemente atualizadas, graças a uma 

contínua experimentação e utilização por parte dos blogueiros (WOLTON, 2006). A 

cada passo esse grupo incorporava as novas técnicas, dando a elas aplicações funcionais 

e popularizando-as. 

 Recursos como os hipertextos (que permitem ao visitante navegar por dentro 

de vários conteúdos dentro da própria página ou por outras páginas indicadas pelo blog), 

a intertextualidade entre vários autores, a opinião pública dos usuários e, 

principalmente, a autoreferênciação, isto é, a rede que é formada, onde os assuntos e as 

temáticas são discutidas e apresentadas por pessoas dentro dessa mesma rede, são 

apenas algumas das possibilidades que caracterizam esse espaço. 

Os Blogs, de uma maneira geral, têm como elemento constitutivo 
fundamentalmente a criação de links com seus congêneres, um movimento de 
construção de comunidades de informação, que se retro-alimentam, checam e 
comparam dados e interpretações, produzindo a multivocalidade que caracteriza 
a Blogosfera. (PALÁCIOS, 2006). 
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 No entanto, Shah (apud AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2009) os 

define como “artefatos culturais”, isto é, uma “apropriação dos artefatos tecnológicos a 

partir do olhar subjetivo dos próprios atores que interatuam com as TICs” (ESPINOSA 

apud AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2009, p. 31). Como afirma Shah (apud 

AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2009), um depósito de significados construídos 

a partir da colaboração da comunidade de seus usuários, onde sua força só encontra 

sustento nas práticas vividas dos seus interlocutores.  

 Por isso, os blogs construídos dentro dos portais de notícias não são 

considerados blogs (PALÁCIOS, 2006), uma vez que eles não estabelecem laços 

afetivos – ou pelo menos não tão duradouros assim, apenas o tempo de vínculo com a 

empresa – com seus autores, criando vínculos apenas com seus próprios grupos. Além 

disso, eles se remetem exclusivamente ao conteúdo específico dos sites a que servem e 

somente à “informação verdadeira” veiculada nas ferramentas das mídias tradicionais. 

 Dentro da teia que interconecta esses dispositivos socioculturais, o que 

constitui a força da blogosfera e que constitui cada nó dessa rede como uma possível 

ferramenta de comunicação são as formações de estruturas sociais. 

 

Compreendendo os blogs como ferramentas de comunicação e, 
conseqüentemente, de interação social, diversos autores vão analisar os blogs a 
partir das redes sociais constituídas através das trocas de comentários e links, 
percebidos como interação social. (AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 
2009, p. 37). 

 

 É perceptivel que apesar de todo o esforço hegemônico em depreciar as 

informações compartilhadas dentro da blogosfera, acusando-as de falta de credibilidade, 

desde os ataques de 11 de Setembro, o fenômeno dos warblogs ou “diários de guerra” 

passaram a trazer para a esfera midiática informações da guerra em tempo real que 

passaram a pautar os jornais impressos e noticiários de rádio e TV (PISANI, 2003). 

 

[...] começou por criticar veementemente Saddam Hussein, em seguida os 
bombardeios e agora se dedica aos invasores norte-americanos. Salam Pax dá 
uma imagem mais viva da vida em Bagdá antes, durante e depois da invasão 
militar do que a maioria dos correspondentes estrangeiros. [...] a sinceridade de 
seu olhar atraiu para seu site um número de visitantes suficiente para paralisar 
(ou quase) os provedores que o hospedam. (PISANI, 2003)5. 

                                                 
5 Salam Pax (“paz” em árabe e em latim) é o “pseudônimo blog” de um iraquiano responsável pelo warblogger de 
mesmo nome. Fonte: http://diplo.org.br/2003-08,a720 (Acesso em: 14 de julho de 2010) 
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 Em Belém, acontece um fato interessante dentro da blogosfera. Os blogs se 

constituíram como uma rede de informações que acaba servindo como pré-pauta da 

investigação ou mesmo construção colaborativa de material base de informações para 

execução de matérias. Não apenas há o espaço para a avaliação pessoal de cada um 

sobre determinadas temáticas abordadas, mas há a preocupação de não ser simplesmente 

um “diário” e sim uma fonte de informação "confiável". 

 Essa característica tem proporcionado destaque para muitas páginas. Blogs 

como o "5ª Emenda", do falecido jornalista Juvêncio Arruda, se formataram como 

pequenas revistas online confiáveis e se tornaram referenciais dentro dos bastidores da 

mídia. O "Holofote Virtual", da jornalista Luciana Medeiros, é, muitas vezes, referência 

da programação cultural da cidade, divulgando e conseguindo público para muitas peças 

teatrais, festivais, lançamentos de livros, festas etc., que não chegam nem próximo dos 

grandes veículos de comunicação para divulgação. 

 Algumas instituições e iniciativas até mesmo encontraram neles uma 

alternativa para divulgar seus resultados, suas ações, fornecer sua própria informação 

sem depender da TV, jornal ou rádio local, como é o caso de blogs como o da Escola 

Estadual Dona Helena Guilhon, em Belém do Pará, que atende a demanda da 

comunidade ao seu entorno. 

 O que se percebe é que as características desta rede circunscrita na internet 

respondem exatamente aos princípios propostos por Lévy (1999) de interatividade, de 

disposição do conteúdo de todos para todos e possibilidade de recombinação, 

mutabilidade e visibilidade simultânea para os internautas. E isso é o suficiente para 

gerar casos como o do blogueiro Salam Pax, proporcionando ao autor a mesma – ou até 

maior – força de expressão, difusão e credibilidade de grandes veículos de 

comunicação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As novas tecnologias permitiram uma fragmentação do público de acordo com 

áreas de interesse, particularidades etc. O que Maffesoli (2000) define como tribos 

urbanas, aglomerados sociais com fluxo contínuo de indivíduos por entre diferentes 

grupos, é demonstrado por Lévy (1999) dentro do ciberespaço como potencialização de 

interesses humanos antes isolados, diante da realidade física, e agora reunidos 

independentes de barreiras geográficas em um contexto que permite a multiplicidade. 

 Não há mais definições claras de “esquerdismo” ou “direitismo” tradicionais, 

nos quais o público se manifeste em posições bem delimitadas, mas um esmaecimento 

dessas fronteiras e uma população “surfando” constantemente pelos entornos mais 

diferentes possíveis. Além disso, os interlocutores estão muito mais próximos das 

técnicas, tão aptos a utilizá-las quanto os administradores de grandes ambientes virtuais. 

Essa aproximação simultânea do conhecimento para utilização da ferramenta e da 

necessidade de resposta presente na interação dá significado ao artefato midiático. 

 A interconexão que tece um universal por contato, as comunidades virtuais e a 

inteligência coletiva por ela formada, sobre as quais Lévy (1999) fala, proporcionou ao 

sujeito interlocutor não apenas um acesso mais livre e diversificado às informações 

produzidas no mundo inteiro, mas também permitiu que ele produzisse, colocasse em 

circulação o seu próprio conteúdo. 

 Dentro dos blogs, é perceptível essa resposta direta e imediata aos estímulos 

causados sobre a sociedade. Então é possível considerar que o ciberespaço cada vez 

mais dá vazão à legitimidade pelo crescimento de sua interface, validando ferramentas 

de interação – como o blog – e pelo aprimoramento na utilização desses meios. 

 Mais que isso, o ciberespaço fomenta o surgimento de novas vozes e novos 

discursos, novas maneiras de atuar e de difundir ideias. A facilidade de acesso aos 

meios de comunicação por parte do interlocutor, o diálogo deste com outros sujeitos, 

fator intensificado a partir das novas tecnologias, possibilitou que ele dialogasse com 

muito mais liberdade sobre as mais diversas questões: sociais, culturais, políticas, 

econômicas etc. E as formas com que os blogs têm se apresentado em esferas 

internacionais, nacionais, regionais e locais exemplificam bem tal afirmação. 

 O reconhecimento do indivíduo como agente interventor dentro dessa realidade 

virtual fez os grandes conglomerados comunicacionais repensarem seus 
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posicionamentos sobre os internautas e suas maneiras de se mobilizar. Palácios (2006) 

demonstra que este fenômeno está se tornando um padrão na esfera mundial ao 

apresentar os dados de que 86% dos 100 maiores jornais dos EUA utilizam a ferramenta 

blog e cita a CNN como exemplo de corporação a legitimar a importância deles, 

reservando em 2005 um espaço em seu noticiário de horário nobre na TV para comentar 

as notícias oriundas dessa rede. 

 Essas constantes mudanças comprovam a necessidades de incessantes 

observações sobre este objeto que está continuamente em renovação: o ciberespaço e 

sua cibercultura. E comprovam o argumento de Wolton (2006, p. 88), que já estava 

presente em Lévy (1999), ao afirmar que “O ‘virtual’ não substitui o ‘real’, ele 

multiplica as oportunidades para atualizá-lo”, para reiterar a necessidade de renovar 

constantemente as discussões teóricas sobre a internet. 
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