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Resumo:  

Este artigo apresenta uma discussão baseada em duas hipóteses de pesquisa: a primeira 
aponta que os jornalistas com vasta experiência na profissão estão migrando dos 
impressos e da televisão para blogs independentes; a segunda pontua que os 
profissionais tomam essa atitude porque buscam maior autonomia, liberdade de 
expressão e realização profissional, o que encontram nessa nova mídia e gênero 
jornalístico. Toma-se o conceito clássico de jornalismo e de sua deontologia e analisa-se 
seu desenvolvimento ao longo dos séculos XX e XXI à luz das mudanças ocorridas no 
mundo do trabalho do jornalista e da organização das empresas de comunicação na 
contemporaneidade. O referencial teórico conceitua o trabalho e a comunicação como 
atividade humana (Schwartz), constitutiva da ontologia social (Marx).  
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Introdução 

O jornalismo que hoje conhecemos nasceu sobre os moldes dos ideais 

iluministas, que exigiam reforma ao invés de revolução e concebiam seu papel como 

educacional, utilizando o jornal impresso como principal instrumento. A necessidade 

social da informação produziu a necessidade do jornalismo que assumiu, a partir de 

então, papel de divulgador de conhecimento. Surgiu com a proposta de constituir uma 

esfera pública independente do Estado e funcionou como espaço de liberdade 

democrática, servindo como mediador da sociedade contemporânea (Oliveira, 2005:2). 

Além de ser um difusor de informação, o jornalismo carrega instrumentos que 

possibilitam a reflexão e a compreensão dos fatos e da própria história, consolidando-se 

como fonte de conhecimento. Para Motter (in Baccega, 2009), “a imprensa irradia para 

a sociedade um saber sobre o mundo que produz memória”. 

O avanço do capitalismo, principalmente a partir do surgimento das novas 

tecnologias, impulsionou a cultura de massa e transformou a informação em 

mercadoria. Essa reestruturação do modo de produção capitalista teve grandes 

implicações no jornalismo, da produção industrial às redações. O trabalho foi 

flexibilizado, as relações trabalhistas desregulamentadas e as relações de vínculo 

modificadas. O jornalismo se tornou uma atividade mercantil, que produz a notícia 

como commodity, atravessada pelo discurso publicitário. Além disso, a imprensa utiliza 

o título de Quarto Poder para beneficiar interesses políticos e econômicos, indo na 

contramão dos interesses dos cidadãos. 

Neste cenário, o jornalista, o sujeito que lida diretamente com a informação, 

ocupa o papel de protagonista. Ao transmitir a informação, o jornalista auxilia no 

processo de formação do sujeito receptor, cidadão de uma sociedade democrática, que 

precisa de subsídios para conhecer a realidade em que vive e sentir-se parte dela. O 

profissional recebe a informação por fontes oficiais e não oficiais; filtra essa 

informação, que é retrabalhada por ele, e repassada para os leitores dos jornais, revistas 

e sites. Qual seria então, nesse quadro, o papel desse profissional? 

Considerado o comunicador deste século, o jornalista assume o papel de 

mediador, utilizando da sensibilidade e da técnica, na mesma medida, para a resolução 

dos conflitos. Deveria ser aquele capaz de atuar no campo da comunicação de maneira 

integrada, articulando diferentes mídias e linguagens da comunicação a partir de uma 

sólida formação humanística.  Ou seja, “pensar a comunicação não só como sendo 
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aquela que se formula nos meios”, como afirmou Barbero (2006) e Baccega (2009), mas 

“como campo privilegiado de construção dos sentidos sociais”. 

Em tempos de convergência entre o jornalismo impresso e o jornalismo online, o 

profissional ainda está procurando se enquadrar no papel de mediador. Em nossa 

dissertação de mestrado3, vimos que as relações trabalhistas e também os modos de 

produção da profissão mudaram. A Pesquisa Comunicação e trabalho: as mudanças no 

mundo do trabalho nas empresas de comunicação
4, feita com comunicadores de duas 

grandes empresas de comunicação, também apontou que o mercado de trabalho exige 

que o jornalista seja polivalente e que ingresse na profissão dominando as diversas 

mídias e redes sociais (Twitter, Podcast, Flick, You Tube, Orkut, Facebook, entre 

outros). Em recente Seminário Internacional de Jornalismo Online5, diretores dos três 

maiores jornais do país afirmaram que cada vez mais as redações exigem jornalistas 

multimídia, chamados “repórter Shiva”, em alusão ao deus hindu que, segundo a crença, 

possui várias mãos. Ou seja, também é importante para a empresa que o profissional 

tenha múltiplas habilidades.  

Do mesmo modo que um médico, o jornalista é um profissional em tempo 

integral. Gosta do que faz e é um observador do cotidiano onde quer que esteja, seja em 

casa ou no trabalho. Com a nova configuração no mundo do trabalho, no entanto, está 

cada vez mais difícil para o jornalista ser um profissional por inteiro. Quase todos os 

jovens que ingressam na faculdade de comunicação querem atuar como repórteres, 

geralmente da área de cultura e entretenimento. Mas o restrito mercado de trabalho faz 

com que a maioria vá para as assessorias de imprensa, escrever sobre assuntos pouco 

interessantes, dentro de uma rotina cansativa e exploratória imposta pelas empresas. É o 

desafio de exercer a atividade, questão que os ergologistas Schwartz e Durrive 

chamaram de “dramáticas do uso de si por si mesmo” (2003:261), que vem a ser o 

momento em que o “corpo-si”, ou o sujeito, se defronta com a batalha da sua atividade, 

onde tem uma prescrição de como deve ser feito e o que ele tem a fazer: o desafio do 

real e do prescrito versus o ineditismo da sua atividade que deseja emergir.  

                                                 
3 Título: “Comunicação e mundo do trabalho do jornalista: o perfil dos jornalistas de São Paulo a partir da 
reconfiguração dos processos produtivos de informação, defendida em 2010 na ECA/USP com apoio da 
CAPES. 
4 Feita com apoio e aprovação da FAPESP, entre 2006 e 2008 pelo grupo de pesquisa de Pesquisa 
Comunicação e Trabalho, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. 
5 Seminário MediaOn, realizado em novembro de 2010 em São Paulo, com a participação dos diretores 
Leão Serva (Diário de São Paulo), Sérgio Dávila (Folha de S. Paulo) e Ricardo Gandour (O Estado de S. 
Paulo). 
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Diante desse quadro, como o jornalista faz para organizar o seu “desconforto 

intelectual”, realizar a sua vontade, exercer o seu ofício com prazer? Por meio dos 

blogs, pode ser uma resposta. Pesquisas recentes apontam que quase todos os jornalistas 

têm um blog, geralmente relacionado à área cultural e de entretenimento. O prazer está 

em ir ao futebol, cinema, teatro, shows, ouvir um CD ou ler um livro e escrever o 

comentário no blog. Não importa o dia ou horário, pode ser à noite, depois do 

expediente, ou num final de semana. O blog também é visto como uma vitrine e uma 

grande oportunidade profissional de se chegar a uma redação de jornal.  

Nos últimos anos, os blogs deixaram de ser utilizados como “diários íntimos” e 

se tornaram uma ferramenta de trabalho especialmente importante para jornalistas, que 

estão “migrando” do impresso e da televisão para ter o seu próprio blog. Alguns ainda 

se mantêm em grandes empresas de comunicação; outros se desligaram de seus 

empregos para ficarem apenas com o blog.  Sendo assim, este artigo tem o objetivo de 

refletir sobre duas hipóteses de pesquisa: 

a) Os profissionais do jornalismo com vasta experiência na profissão estão 

migrando para blogs independentes. 

b) Eles tomam essa atitude porque buscam maior autonomia, liberdade de 

expressão e realização profissional, o que encontram nessa nova mídia e gênero 

jornalístico. 

Para tanto, será discutido neste artigo o conceito de liberdade de expressão pelo 

viés do jornalismo e de sua deontologia; analisa-se seu desenvolvimento ao longo dos 

séculos XX e XXI à luz das mudanças ocorridas no mundo do trabalho do jornalista e 

da organização das empresas de comunicação na contemporaneidade para, finalmente, 

abordar a relação do jornalista com os blogs. O referencial teórico será o binômio 

comunicação e trabalho sob a perspectiva ergológica.  

 

Os jornalistas e a busca pela liberdade de expressão 

O artigo XIX da Declaração Universal dos Direitos Humanos6 proclama que 

“toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a 

liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir 

informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras”. 

                                                 
6 Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da  Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de 
dezembro de 1948 
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Publicado em 1948, o artigo resultou em um movimento que buscou um novo 

referencial ético e deontológico para os meios de comunicação e para o jornalismo. Para 

Chaparro (2007), esse movimento tornou cada vez mais distante a visão liberal 

conservadora, “superada pela evolução dos padrões de instrução e educação, pelas 

novas tecnologias e consequentes mudanças culturais, e pela nova discussão política”.  

Procurando atender a essa nova configuração, a UNESCO criou em 1976 a Comissão 

Internacional Sobre os Problemas de Comunicação, responsável pela elaboração do 

Relatório Mac Bride, que reformulou as funções e obrigações dos profissionais de 

comunicação, a partir dos princípios deontológicos e dos valores éticos dos profissionais 

de comunicação.  

No Brasil, o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, em vigor desde 2007, 

tem como base, logo no artigo 1º, o direito fundamental do cidadão à informação, que 

abrange “direito de informar, de ser informado e de ter acesso à informação”. No artigo 

2º, com relação ao acesso à informação de relevante interesse público “é um direito 

fundamental, os jornalistas não podem admitir que ele seja impedido por nenhum tipo 

de interesse”. A primeira versão do Código de Ética foi elaborada em 1986, durante a 

abertura política, período que trouxe profundas transformações para a vida política 

brasileira, com o objetivo de nortear e disciplinar as ações dos profissionais de 

jornalismo.  

Victor Gentilli (2005:141) ressalta que, quando nos referimos ao direito à 

informação, estamos tratando das informações sobre a esfera pública “simplesmente 

indispensáveis para que cada um se oriente num mundo em constante mudança e, no 

sentido literal, saber onde se encontra”. Para ele, o jornalismo e a imprensa são 

elementos que constituem a democracia representativa da contemporaneidade, e o 

jornalista é um mediador que exerce um papel decisivo “à medida que é o resultado de 

seu trabalho que irá oferecer visibilidade ao poder e ao mundo”: 

Penso o jornalismo como uma atividade indispensável no mundo contemporâneo, 
como o instrumento que viabiliza o direito à informação, onde os jornais 
desempenham a função de mediadores e os jornalistas, individualmente, de 
representantes do leitor, telespectador e ouvinte, como indivíduos, consumidores e 
cidadãos. (GENTILLI, 2005:142). 

 
Muniz Sodré afirma que o modelo de jornalismo do século XX, “mais bem 

estruturado do ponto de vista de sua realização técnica, e sua organização capitalista e 

de ideologia liberal” é o da imprensa norte-americana, “que alternou sistematicamente 

as suas proclamações de objetividade, isenção e empenho ético com os silêncios e as 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Recife, PE – 2 a 6 de setembro de 2011 

 

 6

adesões aos atos de guerra e massacres perpretados pelos sucessivos governos de seu 

país” (2009:13). Apesar dessa contradição, o autor considera que a imprensa moderna 

continua a pregar “a mitologia do liberalismo”, por meio de “mitos progressistas 

capazes de encobrir o jogo de poder que preside à constituição do discurso jornalístico”: 

A influência anglo-saxônica na imprensa moderna também atingiu, segundo 

autor, o conceito de notícia, entendido e praticado pelos profissionais do mundo 

ocidental como “narração do acontecimento, racionalizada, como uma commodity 
7, 

forma comunicativa que, segundo Sodré, tem lastreado nos últimos dois séculos a ideia 

moderna de jornalismo, “na medida em que dá margem à construção e manutenção de 

toda a mitologia na neutralidade que se atribui a uma mercadoria e que, portanto, 

sustenta os coeficientes de confiabilidade pública nos relatos” (2009:14). 

Para Sodré, a notícia é um produto, uma forma de “economia da atenção” que 

caracterizou a mídia contemporânea. Sua identidade mercadológica se configura no 

momento em que houve a transição do “publicismo” (ou jornalismo de opinião) para a 

imprensa comercial, organizada em bases industriais e voltada para um público 

massivo. 

A notícia-mercadoria desenvolve-se de forma modelar na imprensa norte-
americana, cuja liberdade é publicamente proclamada pelo poder político como 
garantia do direito civil de livre expressão e de representação da realidade 
cotidiana. Hoje, em plena vigência da mídia eletrônica de massa, tem-se 
consciência de que a notícia não apenas representa ou “transmite” aspectos da 
realidade – hipótese embutida no modelo funcionalista – mas de que ela é 
também capaz de constituir uma realidade própria. (SODRÉ, 2009:25) 

 

Sendo assim as notícias surgem, segundo o autor, da cultura profissional dos 

jornalistas, da organização geral do trabalho e dos processos produtivos, enfim, “de uma 

rotina industrial atravessada por uma polifonia discursiva”, de onde surgem os 

acontecimentos.  O jornalista, neste processo, é “parcialmente autônomo”, pois precisa 

obedecer às regras, “fazendo com que a seleção das ocorrências informe tanto sobre o 

campo profissional do jornalismo quanto sobre o meio social a que se refere a notícia”. 

(2009:26) 

Diante desta relação de notícia como commodity fica difícil para o jornalista 

manter a sua credibilidade, considerada por Muniz Sodré como “o principal capital 

simbólico do jornalista”, um direito do cidadão, decorrente das relações de confiança 

entre o público leitor e o profissional. Segundo ele, este “pacto” existe desde meados do 

                                                 
7 Termo em inglês, para mercadoria, utilizada em transações comerciais de produtos de origem primária.  
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século XX, quando se começa a diferenciar texto opinativo de notícia, “certamente 

como um rescaldo da fé iluminista do conhecimento objetivo garantido pela razão” 

(2009:43).  

Obedecidas determinadas regras técnicas, o leitor dispõe-se a crer na versão 
oferecida pelo profissional. O sensacionalismo, a manipulação da notícia, a 
propaganda disfarçada são como irrupções maléficas na boa consciência 
jornalística, que não é imune às enormes pressões da mídia de entretenimento, 
ao enfraquecimento institucional de seus mecanismos de apuração do fato e à 
consequente perda de rigor na transposição do que já foi pactuado com o 
público-leitor como realidade objetiva (SODRÉ, 2009:43) 

 

Por ter um status considerado diferenciado das demais profissões, e por ter 

recebido da sociedade o direito e responsabilidade na fiscalização das instituições, a 

imprensa recebeu o título de “Quarto Poder”. A expressão, criada em 1828 pelo escritor 

inglês Thomas Babington Macaulay, foi pensada para uma imprensa que funcionasse 

como uma voz para os cidadãos, para promover a defesa dos seus direitos, protegê-los 

de eventuais abusos do executivo, legislativo ou judiciário. Briggs e Burke afirmam 

que, na Europa, o jornal londrino The Times se considerava, entre 1830 e 1850, o 

“quarto poder”. A frase, segundo eles, foi realmente cunhada por Macaulay, mas ele 

estava se referindo à Galeria de Imprensa no Parlamento, e não à imprensa propriamente 

dita. 

Em artigo publicado no Le Monde Diplomatique e reproduzido no Observatório 

da Imprensa em 2003, o jornalista e sociólogo Ignacio Ramonet afirma que nos últimos 

anos, o “quarto poder” se viu esvaziado à medida que perdia a sua função de 

contrapoder e acelerava a globalização liberal. Para ele, “o verdadeiro poder está 

atualmente nas mãos de um punhado de grupos econômicos planetários e de empresas 

globais cujo peso nos negócios do mundo inteiro parece, às vezes, mais importante do 

que o dos governos e dos Estados”.  

Segundo o autor, este contexto geoeconômico e o avanço da Internet produziram 

a criação de grandes conglomerados de comunicação, que começaram a trabalhar com a 

cultura de massa, a comunicação (no sentido publicitário, de persuasão) e a informação 

(com as agências de notícias). Estas três esferas, até então distintas, foram se 

misturando, “até constituírem uma única esfera, ciclópica, na qual é cada vez mais 

difícil distinguir as atividades pertencentes à cultura de massa, à comunicação ou à 

informação”, e hoje resumem-se em grupos “mundiais, planetário e globais” que atuam 

em todas as áreas midiáticas e de transmissão de informação. 
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Portanto, a globalização econômica é também a globalização da mídia de massa, da 
comunicação e da informação. Preocupados, acima de tudo, em ver triunfar seu 
gigantismo – o que obriga a adular os outros poderes –, estes grandes grupos 
deixaram de ter como objetivo cívico o de ser um "quarto poder", assim como 
deixaram de denunciar os abusos contra os direitos ou de corrigir as disfunções da 
democracia para polir e aperfeiçoar o sistema político. Não pretendem se apresentar 
como um "quarto poder" e, menos ainda, como um contrapoder. (RAMONET, 
2003) 

 
Ramonet completa o seu raciocínio afirmando que tais grupos, ao se 

constituírem como quarto poder, reúnem-se a outros poderes, políticos e econômicos, 

“para esmagar o cidadão como poder suplementar, como poder da mídia”. E sugere, 

como resistência, a criação de um “quinto poder”, como “força cidadã à nova coalização 

dos senhores dominantes”. (2003) 

Medina (1982) afirma que no Brasil tal concepção está vinculada aos processos 

de profissionalização do jornalismo no início do século XX, que induziram os 

jornalistas à busca por modelos profissionais. Hoje o chamado “quarto poder” está cada 

vez mais a favor dos interesses políticos e econômicos de grandes grupos e contra os 

direitos dos cidadãos. 

O avanço do capitalismo impulsionou a comunicação; também foi instrumento 

para a globalização do mundo, que mudou as relações territoriais, a relação espaço-

tempo, as sociabilidades. Neste contexto, o jornalista passa a atuar como um dos 

principais atores, por ter nas mãos um dos produtos mais valorizados da atualidade: a 

informação.  

 

A tentativa de controle na Internet 

 

Criada sob o paradigma de liberdade onde, segundo Castells, “a liberdade de 

expressão podia se difundir através do planeta, sem depender da mídia, uma vez que 

muitos podiam interagir com muitos de maneira irrestrita” (2003:139), a Internet logo 

trouxe novas preocupações, principalmente com o controle.  

A Internet não é mais uma esfera livre, mas tampouco realizou a profecia 
orwelliana. É um terreno contestado, onde a nova e fundamental batalha pela 
liberdade na Era da Informação está sendo disputada. (CASTELLS, 2003:141) 
 

O sociólogo afirma8 que a Internet potencializou o grau de autonomia das 

pessoas para se comunicar, informar e organizar suas próprias redes de sociabilidade. 

                                                 
8 Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, em 21/09/2010 
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Ou seja, contrariando a vontade dos governos, a Internet trouxe a independência da 

sociedade civil. O autor considera a Internet incontrolável, e desconectá-la totalmente 

seria a única maneira de silenciar a rede.  “É um preço que nenhum país pode pagar 

porque, além da livre expressão, a rede é educação, economia, negócios... é a 

eletricidade de nossa sociedade”, completa. 

A liberdade de expressão e a censura na Internet são temas que estão em 

efervescência na Sociedade. No livro Comunicación Y Poder (2009), Castells mostra 

como a Internet tem mudado os paradigmas da relação entre comunicação e poder. Em 

entrevista concedida ao jornal El País em 20099, o autor afirma que “atualmente, o 

Estado tem um grande problema com a Internet porque perdeu a capacidade de 

informação e comunicação“. Como saída, a vigilância é sempre a solução encontrada 

pelos governantes, mas, diferente do que ocorria antes, agora a sociedade também pode 

vigiá-los.  

(...) os Estados perderam cotas de controle e de poder com a Internet, e isto está 
muito claro. Aumentaram a capacidade de invadir a nossa privacidade, mas nós 
também [temos a capacidade de invadir] a privacidade deles. Em termos 
relativos aumentaram extraordinariamente os graus de liberdade das pessoas em 
relação ao Estado, em relação ao poder em geral. Isto quer dizer que as pessoas 
que não têm acesso às instituições de poder na sociedade, as grandes empresas 
ou os meios financeiros, os cidadãos simples, para nos entendermos, 
incrementaram a sua capacidade de poder porque podem organizar a 
comunicação do que pensam, o debate e por sua vez as mobilizações de forma 
autônoma aos mecanismos de controle do poder do Estado. Nesse sentido, a 
Internet abriu esferas de liberdade que não tínhamos antes. (CASTELLS, 2009) 

  

 Para o autor, o poder se defende da criação dessa liberdade tentando esgotar o 

máximo possível os espaços, seja monopolizando as operadoras, censurando, fechando 

servidores ou introduzindo legislações de controle. Felizmente, nenhuma das ações 

conseguiu uma efetiva privação da liberdade de expressão. No Brasil, o caminho não é 

diferente. Além da censura imposta aos blogs pela Justiça, ferindo as garantias 

constitucionais que permitem o acesso à informação, está se formando um consenso a 

favor da criação de um Conselho de Autorregulamentação da Mídia, ideia aprovada pela 

Associação Nacional de Jornais (ANJ). O objetivo é criar uma entidade com poderes 

para punir e pressionar jornais e jornalistas a seguir o que for do interesse do poder. 

Para Castells, restam ao jornalista apenas a credibilidade e o profissionalismo, 

que também devem ser respeitados pelas empresas de comunicação. Caso isso não 

                                                 
9 Disponível em: http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/07/12/a-Internet-muda-os-paradigmas-da-
relacao-entre-comunicacao-e-poder-entrevista-com-manuel-castells/ - acesso em 15/11/2010 às 09:07h 
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ocorra, o autor vê no blog um forte aliado para a liberdade de expressão, como 

contrapoder às pressões políticas ou econômicas. 

Em um mundo de amplitude de informação, mas sem controle de qualidade e 
das pressões políticas e econômicas tremendas, sem a subjetividade jornalística, 
o papel do jornalismo profissional se incrementa, se torna mais necessário para 
os dois sentidos. Mas é um papel difícil, sempre é preciso considerar que os 
jornalistas não são heróis e que a sobrevivência diária pode levar à existência de 
dois tipos de jornalistas: os que guardam a objetividade, mas não o emprego, e 
jornalistas empregados que têm que transigir diariamente. (CASTELLS, 2009) 

 

Os jornalistas e os blogs 

 

Embora estejam na Internet desde 1997, os blogs foram considerados, a 

princípio, como diários íntimos, passando a assumir anos mais tarde lugar de destaque 

na sociedade e no jornalismo, por colocarem em evidência “o poder individual na rede 

das redes” (Quadros, Rosa e Vieira, 2005). Os blogs, que podem ser escritos por 

qualquer pessoa, jornalista ou não, remetem a temas como voyerismo, anonimato e 

memória, entre outros. Mas aqui nos interessa o blog jornalístico, feito por jornalistas.  

As autoras citam o escândalo Mônica Lewinsky e Bill Clinton10, de 1998, 

denunciado por um jornalista americano por meio de um blog, como o primeiro furo de 

reportagem de repercussão internacional do meio. Beatriz Schittine (2004) considera o 

episódio do ataque às Torres Gêmeas, em 2001, como principal marco histórico para a 

propagação do blog como relato jornalístico. Outro fato importante, ainda segundo a 

autora, ocorreu em 2003, quando o jornal britânico The Guardian contratou um 

blogueiro iraquiano para escrever sobre o dia a dia de Bagdá, “uma maneira de fazer a 

cobertura on line da Guerra” (2004:160). Mais recentemente, no início, de 2011, a 

Internet foi utilizada como instrumento de resistência na Líbia. Não demorou muito para 

o novo gênero chamar a atenção das empresas de comunicação, que passaram a 

contratar blogueiros para integrar os seus portais. 

Além do relato jornalístico, o blog assumiu também o papel de importante 

recurso para a denúncia. Blogueiros - principalmente jornalistas - locados em países 

controlados por regimes ditatoriais ou autoritários, viram no blog um veículo para 

denunciar as atrocidades cometidas por seus governantes, como: Cuba, China, Irã, Síria 

                                                 
10 Estagiária da Casa Branca e Presidente dos Estados Unidos na época, sobre o fato de que ambos 
haviam mantido relações sexuais na sala de reuniões da Casa Branca. 
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e Mianmar (antiga Birmânia) 11. O livre acesso às redes fez com que o mundo soubesse 

de fatos que até então ficavam restritos às fronteiras daqueles países.  

Os blogs se propagaram rapidamente pelo mundo e no Brasil não foi diferente. 

Aqui também tomaram o rumo da denúncia, principalmente na política. E, como hoje 

vivemos em um regime democrático, não demorou a surgirem novas formas de censura, 

diferentes daquelas enfrentadas no período da Ditadura.  A maneira mais comum de se 

censurar as denúncias dos blogueiros é por meio da Justiça: diariamente surgem relatos 

de blogs que foram censurados por determinação de algum juiz, nos mais diversos 

Estados brasileiros. É a chamada “censura da Toga”, prática que surgiu com força no 

país nos últimos anos. 

Fato é que os blogs causam verdadeiro fascínio para os jornalistas, seja pela 

sensação de liberdade que o meio promove, pela revitalização que trouxe à profissão, ou 

pela mudança na produção e na plataforma discursiva do jornalismo.  

Da simples transposição do conteúdo produzido nos jornais impressos como ocorreu 
num primeiro momento na rede mundial de computadores, o jornalismo digital vive 
hoje o período de evolução, onde já é possível observar características próprias de 
um meio ainda em construção. Nesse sentido, muitos guardiões da notícia, 
acostumados com a rotina da imprensa, são obrigados a reavaliar a importância dos 
blogs jornalísticos que conseguem dar voz aos cidadãos. Normalmente, os 
jornalistas dos meios tradicionais agem como soubessem tudo que o público deseja 
(...). Na Web, não é preciso aguardar mais a vontade dos meios de comunicação, 
pode-se exercer a cidadania nos blogs ou em outros espaços que estão surgindo. Nos 
blogs jornalísticos, percebemos que jornalistas e cidadãos estão construindo uma 
história juntos. (QUADROS, ROSA E VIEIRA, 2005:12) 

 

O jornalista que tem um blog se realiza: escreve sobre o que gosta, assume 

integralmente o papel de formador de opinião, com a possibilidade de aprofundar a 

notícia; tem a instantaneidade e rapidez da Internet a seu favor e pode ainda contar com 

o feedback do leitor/receptor. O profissional está à margem das grandes empresas de 

comunicação, sem a interferência de interesses comerciais e sem estar comprometido 

com ninguém - apenas com a própria consciência. Será esse um mundo possível? 

Alguns jornalistas de renome estão vivenciando essa experiência. Luis Nassif, 

Paulo Henrique Amorim, Luiz Carlos Azenha, Rodrigo Vianna e Ricardo Kotscho, 

entre outros profissionais experientes, levaram sua fama e credibilidade para os blogs. 

                                                 
11 O Comitê para Proteção aos Jornalistas [CPJ], entidade com sede em Nova York, listou os 10 piores 
países do mundo para ser blogueiro. “com um governo que restringe o acesso à Internet e impõe duras 
penas de prisão para quem divulgar material crítico ao governo, Mianmar [antiga Birmânia] é o pior lugar 
do mundo para ser blogueiro”, diz o informe do CPJ. 
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Amorim, Azenha e Vianna continuam dividindo o blog com o trabalho na televisão, 

enquanto que Nassif e Kotscho apostaram integralmente nos blogs independentes.  

Amorim e Nassif declaram-se em seus portais como “pioneiros da Internet 

brasileira”. Amorim trabalhou durante muitos anos como correspondente da Rede 

Globo; na Internet passou pelos portais ZAZ, Terra, UOL e IG, até criar, em 2006, seu 

próprio blog, o Conversa Afiada
12. Direcionado para a política, economia e cultura, o 

blog traz textos-comentários do jornalista e permite a participação de leitores. Na página 

de apresentação, Paulo Henrique Amorim escreve que o blog é um “espaço jornalístico 

com uma linguagem nova e com vocação para polêmica”, além de querer ser “o que a 

imprensa tradicional brasileira não é”. Segundo informações divulgadas no próprio 

blog, o Conversa Afiada recebe 3,8 milhões de page views (acessos) por mês. 

Luis Nassif lançou o próprio portal (Portal Luis Nassif – construindo 

conhecimento
13) e o blog (Luis Nassif Online

14) em 2009. Com uma carreira vitoriosa 

no jornalismo impresso, o blog de Nassif é voltado para temas diversificados. Artigos 

de terceiros e opiniões de leitores também são bem-vindos. Em seu blog, Nassif escreve 

que é um “introdutor do jornalismo de serviços e do jornalismo eletrônico no país”, e 

que o principal objetivo de seu blog é a interatividade, ou seja, “criar um ambiente que 

permita a participação dos leitores em fóruns e grupos de discussões, além de estimular 

o envio de estudos e colaborações sobre os temas debatidos”. Segundo a publicação, o 

blog Luis Nassif Online recebe mensalmente cinco milhões de page views.  

Como se pode ver, alguns blogs de jornalistas possuem audiência que hoje 

supera a dos impressos. Além disso, eles tem a possibilidade de aproximar-se dos 

leitores e de suas opiniões.  Estão a favor dos blogueiros a credibilidade, a 

instantaneidade e a possibilidade de aprofundar as matérias. Mas há alguns problemas. 

Sem o apoio e a visibilidade das empresas de comunicação na retaguarda, a 

sobrevivência desses blogs está baseada nos anúncios. Publicar notícias que desagradam 

anunciantes pode resultar em processos judiciais e até em cerceamento financeiro. Em 

entrevista concedida à autora15, Luis Nassif afirmou que está enfrentando atualmente 

seis processos judiciais. Para ele, pior que os processos, é o patrulhamento intelectual 

sofrido de parte de blogueiros de outras convicções político-partidárias. Amorim, ainda 

vinculado a uma grande emissora de televisão, acumula 36 processos judiciais. O 

                                                 
12 http://www.conversaafiada.com.br  
13 http://blogln.ning.com/  
14 http://www.advivo.com.br/luisnassif/  
15 Em maio de 2011. 
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jornalista publica o andamento de todos os processos no blog e, pelo que se viu até 

agora, acumula mais vitórias que derrota nos tribunais.  

Os dois jornalistas citados buscaram independência nos blogs e agora estão 

lidando com novas dificuldades que surgem a partir do crescimento e desenvolvimento 

das redes sociais. Estamos apenas no início de um processo. 

 

O binômio comunicação e trabalho sob a perspectiva ergológica 
 

Ao analisar o percurso das teorias de comunicação, vemos que a cultura e o 

cotidiano passam a ter um papel de destaque para a compreensão do sujeito inserido no 

processo comunicacional. E também, como afirma Fígaro (2001), “como as implicações 

econômicas e políticas atuam e compõem, na atualidade, a arena das relações sociais, 

onde se reconhece que a luta pelos sentidos se dá de forma mais estreita e próxima do 

cotidiano”.  

E uma das organizações do cotidiano é o mundo do trabalho. Segundo Castells 

(1999:265), o processo de trabalho situa-se no cerne da estrutura social.  Para ele, “as 

transformações tecnológica e administrativa do trabalho e das relações produtivas 

dentro e em torno da empresa emergente em rede é o principal instrumento por meio do 

qual o paradigma informacional e o processo de globalização afetam a sociedade em 

geral”.  

Por meio do binômio comunicação e trabalho nos aproximamos da realidade do 

mundo do trabalho, que até hoje desconsidera a importância do sujeito para a 

organização. E é por meio da ineficácia da comunicação, com seus manuais, discursos 

oficiosos e normas prescritas, que as empresas tentam manipular o trabalhador. Ou seja, 

uma visão limitada de comunicação, que trata o trabalhador de maneira autoritária, 

como no taylorismo, e esquece que “a atividade de trabalho requisita o homem por 

inteiro” (Fígaro, 2008), que participa e colabora com outros no desempenho de suas 

responsabilidades. 

Vale lembrar que, na maioria das vezes, é o jornalista quem cumpre o papel de 

executor desse material retórico, esquecendo que ele próprio está sendo sufocado pela 

reestruturação produtiva. A comunicação no mundo do trabalho também nos permite 

conhecer novos valores e escolhas, descobrir novos campos e locais de trabalho, e 

também compreender o alcance do mundo do trabalho ao núcleo familiar e social. 

Se trabalhar é sempre trabalhar com o outro e comunicar é relação, troca, re-
elaboração, podemos afirmar que ambos, comunicação e trabalho, atuam na 
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construção dos conjuntos de valores que se renovam ou se cristalizam a cada 
escolha feita, a cada decisão do uso de si por si mesmo. As pessoas, a todo o 
momento, fazem escolhas a partir das condições e dos valores que construíram 
ao longo de suas histórias de vida, nas relações com o mundo, com o outro e 
consigo mesmo. Elas criam suas redes de relações e se apropriam dos discursos 
que circulam no meio de trabalho delas e na sociedade. (FÍGARO, 2008: 16).  
       

Para a autora, “a abordagem ergológica de comunicação e trabalho destaca a 

relação dialética entre o micro e o macrossocial” (2008:24), perspectiva teórica que nos 

permite entender o trabalho como atividade humana, destacando o trabalhador como o 

‘corpo-si’ de comunicação (Schwartz). Fígaro destaca ainda que o binômio 

comunicação e trabalho possibilita dois eixos de pesquisa: primeiro, com o objetivo de 

conhecer a atividade de trabalho, portanto, o mundo do trabalho; e segundo, para melhor 

entender as relações de comunicação, o processo de comunicação, os sujeitos (corpo-si) 

da comunicação. 

Ao entender o trabalho sob uma perspectiva ergológica como local de troca, 

estabelecimento de redes de comunicação e laços de confiabilidade, podemos afirmar 

que, a cada escolha do uso de si por si mesmo, comunicação e trabalho atuam juntos na 

construção de valores. 

 
Considerações Finais 
 

Castells (2009) afirma que o mundo não poderia voltar a viver sem a Internet. 

Para ele, seria como viver sem a eletricidade. Fato é que a Internet revolucionou os 

hábitos e costumes da sociedade e em especial do jornalismo. 

Mudaram os meios e os processos produtivos dos jornais. Mas as empresas de 

comunicação mantiveram o filtro, o controle. Os jornalistas buscaram os blogs em busca 

de liberdade de expressão. Mas precisam arcar com as consequências do que foi postado 

e estão notando que as redes sociais não estão livres do controle do Estado e da Justiça. 

Os blogs carregam também uma nova linguagem, que mistura gêneros 

opinativos, informativos e interpretativos. A subjetividade do jornalista está ali. Mas, ao 

que parece, só aqueles que têm prestígio conseguem sobreviver.  

Como se pode ver, estamos em processo de transição e há muitas questões a 

serem respondidas. Pretendemos contribuir para resolvê-las. 
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