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RESUMO 
 
 
Os estudos desenvolvidos acerca da questão dos gêneros discursivos apontam para 
uma necessidade de entendermos como funcionam esses gêneros numa sociedade, 
cada vez mais, submetida à tecnologia da informática como a atual. Ao 
constatarmos que o contexto virtual da Internet proporciona o surgimento e 
desenvolvimento de novos gêneros discursos, vimos que o diário on-line, ou blog, 
como é comumente conhecido, é responsável por uma variedade de fenômenos 
linguísticos que normalmente levariam alguns anos para que se consolidassem. 
Desde seu aparecimento em 1997, o blog surge como uma versão virtual do diário 
pessoal e, em pouco tempo, devido a exigências comunicativas, sofre várias 
modificações, fazendo surgir subcategorias, ou uma hibridizações do gênero blog. 
Em face de tais fenômenos, este trabalho pretende, a princípio, caracterizar o blog 
como um gênero que se realiza como ação social, evidenciando suas características 
formais, estruturais e pragmáticas a partir da noção de recorrência e ação retórica 
numa perspectiva sóciodiscursivo e semiótica. Os postulados metodológicos 
adotados por essa pesquisa são considerados de base qualitativa na medida em 
que não se restringe a olhar os eventos discursivos como produto, mas 
principalmente por levar em consideração um conjunto de fatores situacionais, 
culturais e ideológicos que se fazem presente na constituição do gênero.  
 
Palavras-chave: blog; diário íntimo; gênero discursivo; multimodalidade; identidade. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

ABSTRACT 
 
Studies about discursive genres peak at a necessity to understand how these genres 
work in a society that is more and more submissive to the technology of informatics 
such as ours. In acknowledging that the virtual context of the Internet provides the 
manifestation and development of new genres of the discourse, we perceived that 
the online journal, or blog, as commonly known, is responsible for a variety of 
linguistic phenomena that would normally take severaI years to consolidate. Since its 
appearance in 1997 blogs rush as a virtual version of the personal diary and in a 
short time due to communicative demands suffers several changes, making new 
categories of blog genres emerge. Facing such phenomena, this work intends at first 
to characterize blogs as a genre that exercises a social action, evidencing its formal, 
structural and pragmatic characteristics from the notion of recurrence and rhetoric in 
a discursive-semiotic perspective. The methodological postulates adopted by this 
research are considered of qualitative basis in the sense that they are not restricted 
to looking at the discursive events as a product, but mainly they take into 
consideration a group of situational, cultural and ideologic factors that are present in 
the constitution of genre.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Em determinados momentos da história, levando em consideração apenas os 

últimos 2.000 mil anos, podemos constatar que houve contextos sociais e científicos 

extremamente favoráveis para o surgimento de grandes inventos que, uma vez 

colocados em prática, revolucionaram toda a sociedade ocidental. Certamente, 

poderíamos expor aqui uma infinidade de eventos históricos que culminaram em 

grandes descobertas, algumas delas ocorrendo graças a pequenos acidentes, como 

a da comunicação telefônica em 1875, por Graham Bell, ou ainda, a do soro 

fisiológico que salva milhões de vidas.  

Essas foram descobertas que, sem sombra de dúvida, continuam a ter 

influência direta sobre nossas vidas, mas há outra categoria de grandes inventos 

cuja aplicabilidade, atualmente, é resultado de um aperfeiçoamento continuado de 

uma técnica, digamos, primitiva em sua origem. No rol desses inventos podemos 

citar, entre outros, a máquina de tear, a imprensa, a eletricidade, o trem a vapor, o 

rádio, a televisão.   

Por volta do fim do século XVII, aproximadamente, um conjunto de fatores 

sociais e culturais como as idéias iluministas, aliadas ao uso de novas tecnologias 

de produção em larga escala, dão início ao que ficou conhecido como a era 

inaugural da Modernidade.  A partir de então, passamos a presenciar e a vivenciar 

um processo de transformação da sociedade e, ao mesmo tempo, grande evolução 

tecnológica que, de forma ininterrupta, continua modificando a vida de todos, 

fazendo surgir novas formas de organização social.  

Segundo Pizzi (2003), uma parcela de responsabilidade pelo surgimento de 

tais mudanças sociais, na atualidade, é creditada ao poder adquirido pelos meios de 

comunicação e da mídia. Poder esse proporcionado pelos avanços tecnológicos da 

era moderna. Giddens (2002, p. 21) emprega o termo “modernidade” num sentido 

muito geral para referir-se às instituições e aos modos de comportamento 

estabelecidos pela primeira vez na Europa depois do feudalismo, mas que no séc. 

XX se tornaram mundiais em seus impactos. 

Em face de tais mudanças, assistimos a um esforço conjunto das mais 

diversas áreas do conhecimento que, reunidos em pesquisas cada vez mais 

interdisciplinares, como a que envolvem a neurolinguística e a robótica, buscam 

entender como funciona a mente humana e solucionar problemas relacionados com 
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a cognição e habilidades motoras. Para tanto, faz-se necessários que teóricos de 

áreas distintas refletiam acerca dos fenômenos linguísticos, sociais e culturais que 

promovem as mudanças significativas que caracterizam e definem cada época. 

Dentre os muitos fenômenos, podemos destacar a desvalorização das 

tradições socioculturais, como também a afirmação de identidades sociais de certas 

categorias consideradas por Moita Lopes (2003, p. 15) “minorias”, como: as 

feministas, os rastafáris, os gays, os trabalhadores rurais sem terra etc.  

Neste estudo, temos particular interesse nas mudanças ocorridas na 

sociedade com o advento do computador pessoal e sua influência no modo de 

pensar e ser de todos aqueles que dele faz uso. 

No Brasil, há pouco mais de uma década, deu-se início ao processo de 

informatização das instituições sociais e, como não poderia deixar de ser, essa 

tecnologia de ponta passou a fazer parte da vida do cidadão comum1. A 

informatização trouxe consigo o acesso à rede de comunicação de abrangência 

global, a Internet. A partir de então, passamos a assistir ao surgimento de certas 

mudanças de ordem social e lingüística, pois o dinamismo da era digital exige de 

seus usuários competências múltiplas no que diz respeito a fazer uso do 

computador. É o que Buzato (2001) chama de letramento eletrônico.  

Impingindo um novo modelo de vida e, de forma quase que mágica, fazendo-

nos esquecer como era nosso mundo sem essa ferramenta, o computador ganha o 

status de bem de consumo pelas vantagens que oferece, como a de ser uma 

ferramenta que permite uma interatividade comunicativa on-line, independente do 

lugar onde estejam os interactantes. Para isso, programas como o MIRC, IRC, ICQ e 

suas salas de bate-papo, promoveram a primeira grande mudança lingüística 

observada como decorrente do uso da interação via Internet. Referimo-nos aqui às 

estratégias utilizadas pelos internautas em que as palavras são digitadas, sofrendo a 

supressão de sílabas ou vogais, ou ainda, recorrendo a formas que sugerem a 

impressão sonora da palavra que querem transmitir como “kd vc?”, além desses 

recursos há o uso de expressões matemáticas como os sinais de  “=”, “+”,“-”, “(+/-)” 

são usados como forma de dinamizar a interação. Toda essa mistura de códigos 

parecia conferir à comunicação escrita um aspecto de oralidade, gerando um maior 

                                                 
1 Incluímos como cidadão comum aquele que não possui computador em casa nem no trabalho, mas de alguma 
forma faz uso de tecnologias. Como por exemplo: ir ao banco sacar a aposentadoria, falar ao telefone celular,  
assistir tv.  
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dinamismo à conversação, pois diminuía o tempo de resposta de cada interlocutor. 

Além disso, os usuários fazem uso de emoticons (☺  ;) :***  ; b : D), sons e 

animações gráficas nas suas mensagens. Na ausência de elementos como 

expressividade e tom de voz, a escolha pela adição dos emoticons permite ao 

usuário transmitir sua intenção comunicativa, ou seu sentimento, quando sua 

seleção lexical ‘dá brechas’ a uma interpretação equivocada. 

A segunda grande mudança ocorreu nas estruturas das páginas da web. A 

utilização de links nos sites permite que esses sejam conectados a milhares de 

outros sites, possibilitando uma infinidade de variações quanto ao caminho a ser 

escolhido pelo internauta. Dessa forma, surge o conceito de hipertextos virtuais.  

O uso constante de informações, para fins acadêmicos, provenientes das 

páginas da web, faz com que seja retomado o debate sobre questões como autoria, 

construção de identidade, gêneros e suportes textuais em ambiente virtual.  

Esse universo virtual, designado cibercultura, mostra-se cada vez mais 

“mutante” e representativo de nossa sociedade e, ao mesmo tempo, apresenta um 

novo modelo de comportamento social, no qual todos os usuários se encontram 

sujeitos a um sistema que funciona conectado em rede e tem caráter globalizante. 

 Pelo que tudo indica, é um modelo que veio para ficar. Mas não podemos 

falar ainda em conseqüências, pois esse é processo ainda em formação, de modo 

que as conseqüências são extremamente abrangentes e diz respeito a todas as 

áreas do conhecimento.    

Dentro do universo do ciberespaço2, podemos encontrar, entre outras, uma 

infinidade de páginas pessoais, dentre as quais destacamos os diários on-line ou 

weblogs (doravante blogs3).  

Os blogs surgem na Internet por volta do ano 1997, e, segundo Schittine 

(2004), como todo modismo, espalha-se rapidamente por todo o mundo. Estimava-

se que até o final de 2004 haveria dez milhões de páginas pessoais, sendo que 55% 

dessas páginas pertenceriam a jovens entre 15 e 19 anos4. 

Os diários virtuais constituem-se em um modelo representativo das 

transmutações que observamos nos gêneros discursivos nos sites da web, uma vez 
                                                 
2Lévy (1999, p. 92): A palavra “ciberespaço” foi inventada em 1984 por Willian Gibson: Eu o defino como o 
espaço aberto pela intercomunicação mundial dos computadores [...] 
3(Schittine, 2004, p.12) [...] a palavra é uma contração entre Web (página na Internet) e log (diário de bordo). A 
noção de íntimo aparece porque muitos blogueiros vão tratar nesse espaço de questões pessoais que pertencem 
ao terreno da intimidade. [...]   
4 Veja: Edição especial de nº 32, p. 68-69, junho de 2004. 
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que eles reúnem, em um mesmo contexto, vários elementos sígnicos: semióticos, 

linguísticos, sonoros e animações, ou seja, trata-se uma instância multimodal. 

Considerando que os fenômenos de natureza sócio-histórica e cultural, 

presentes em práticas discursivas de diferentes nacionalidades, conduzem a 

transformações constantes nas estruturas esquemáticas, pragmáticas e lingüísticas 

de determinadas formações discursivas, vemos que a escrita de uma época é 

representativa das mudanças valorativas que imprimem sentido à linguagem e ao 

modo de comunicar-se com Outro.  

No ambiente virtual, a prática da escrita de caráter puramente exibicionista 

modifica e influencia a forma como interagimos com o Outro. As conseqüências 

imediatas dessas influências, decorrentes dos hábitos de escrita nesse ambiente, já 

podem ser detectadas na fala e na escrita dentro e fora do contexto acadêmico, 

razão por que devem ser exploradas. 

Diante do exposto, o presente estudo tem como foco explorar os “blogs” como 

um gênero discursivo-semiótico que nasce a partir de um modelo ancestral, o diário 

pessoal, mas que, ao mesmo tempo, se mostra específico em sua constituição.    

Considerando, também, que não podemos ter uma compreensão ampla 

desse fenômeno linguístico sem levar em conta os aspectos sócio-culturais que 

influenciaram a ampla aceitação de exposição da privacidade como é vista no blogs, 

propomo-nos a fazer uma abordagem da questão da ‘identidade’ sob o ponto de 

vista cultural, como forma de entendermos os processos que culmina(ram) na 

transformação social do indivíduo e que modifica(ram) seu modo de ser.  

Outro fator importante que não podemos deixar de evidenciar é o caráter 

social que os blogs assumem, pois aquilo que primeiramente surgiu como uma 

ferramenta puramente voltada para escrita pessoal se expande em categorias tão 

distintas que, de certa forma, parecem não haver laços entre elas.  

Atualmente, podemos encontrar blogs que tratem de fóruns científicos, de 

auto-ajuda, voltados exclusivamente para aficionados por tecnologia, blogs sobre 

erotismos, sobre brincadeiras etc. São tantas as categorias que não há como não 

deixar de ver nessa prática uma forma ação social, um propósito de escrita voltado 

para reunir grupos de internautas com interesses em comum.    
Apesar de o ciberespaço se constituir em um ambiente fecundo para 

pesquisas em várias áreas do conhecimento, o presente estudo pretende delimitar 
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sua área de investigação direcionando seu foco para a questão da caracterização 

estrutural esquemática do blog como gênero discursivo-semiótico. 

Assim sendo, faz-se necessário destacar algumas questões relevantes para a 

compreensão e direcionamento de nosso estudo: 

1. Que fatores sociais contribuíram para o sucesso dos blogs? 

2. Que elementos fazem o blog reconhecível e funcional?    

3. Como se evidenciam os aspectos multimodais e discursivo-semióticos no 

blog? 

 

 A partir de critérios como substância, forma e ação pragmática, propomo-nos 

a discutir algumas categorias de blogs, procurando evidenciar que, por trás dessas 

ações retóricas, há uma motivação social.  

Compreendendo que o processo de escrita não se dá de forma isolada e que 

os indivíduos, em suas necessidades comunicativas, agem de acordo com normas 

sociais, buscaremos, a partir de um modesto percurso histórico, relatar as influências 

sociais e culturais que a escrita impôs para toda humanidade.  

Apesar da importância do tema, abordaremos, apenas superficialmente, o 

conceito de identidade cultural, pois entendemos que, devido à sua complexidade, 

não cabe aqui, neste trabalho, penetrarmos mais fundo na questão. Porém, 

reconhecemos sua relevância por compreendermos que a escrita como prática 

social e a identidade, seja ela cultural, política e ideológica, andam juntas. Logo, a 

identidade, ou ainda, os aspectos identitários presentes na escrita e na escolha dos 

elementos visuais, layout, que compõem suas páginas, evidenciam as diversas 

categorias criadas pelas comunidades virtuais.   
Como já temos conhecimento, no decorrer da história, os gêneros discursivos 

se transformam de modo a suprir as exigências comunicativas para melhor 

representar um movimento sociocultural e histórico, aí incluídos os valores como as 

crenças e as tradições de uma época. Essas transformações agem no sentido de 

dar uma nova roupagem a gêneros já consagrados na literatura e no senso comum. 

Assim, as inovações tecnológicas, agindo como vetores renovadores, fazem com 

que surjam, de tempos em tempos, novos gêneros a partir de gêneros ancestrais.  

Considerando que os gêneros são categorias relativamente estáveis, vimos, 

então, a necessidade de descrever e caracterizar esse novo gênero que é ainda 

pouco explorado, o blog. Dessa forma, compreendemos que o estudo dos 
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fenômenos comunicativos desencadeados pelas tecnologias de ponta como o 

computador e, mais diretamente, pelas páginas da web, contribuiu de forma 

significativa para uma maior compreensão de questões tais como: as 

transformações pelas quais passa a relação de leitura e escrita, o surgimento de 

novos gêneros discursivos como também o do reconhecimento identitário que 

permeia o contexto do ciberespaço. 

Este trabalho reúne 4 capítulos. No capítulo 1 (um), contextualizamos a 

abordagem da pesquisa, inserindo-a numa perspectiva de base qualitativa, cujos 

dados podem ser considerados de natureza documental (GIL, 2002).  

No capítulo 2 (dois), abordamos alguns pressupostos teóricos que orientaram 

nossa pesquisa, procurando contextualizar sócio-historicamente as mudanças 

ocorridas na sociedade desde o advento da escrita (ONG, 1998), passando pelas 

influências do Iluminismo e da Revolução Industrial até chegar aos dias atuais. Num 

segundo momento, retomamos as considerações acerca da construção da 

identidade social e de sua relevância para a compreensão do fenômeno em 

ambiente virtual 

Em seguida, voltamos nossa atenção para a compreensão da história do 

diário íntimo (SCHITTINE, 2004), e para a abordagem do blog como gênero, 

entendido como uma ação social, conforme postula Miller (2004). Ainda dentro da 

caracterização teórica, procuramos explicitar como ele se caracteriza quanto à sua 

estrutura pragmática e lingüística (MILLER, 1984; 2004; BALOCCO, 2005; 

DELPHINO 2001).  

No capítulo 3, desenvolvemos a análise dos dados com base nos 

pressupostos apresentados em Miller, (1984; 2004); Kress5 (1989); Kress6 (1997), 

para a caracterização do blog como gênero multimodal.  

No quarto capítulo, apresentamos as considerações finais, procurando, num 

primeiro momento, retomar a caracterização do gênero blog em suas dimensões 

pragmática, lingüística e esquemática, como também, considerações sobre os 

aspectos discursivo-semióticos de uma narrativa no blog. 

 

                                                 
5 In: BOLOCCO, A. E. A perspectiva discursivo-semiótica de Gunther Kress: o gênero como um recurso 
representacional. In: MEURER, J. L., BONINI, A., MOTTA-ROTH, D. (Orgs.) Gêneros teorias, métodos, 
debates. São Paulo: Parábola Editorial, 2005.  
6 In: DELPHINO, F. B. de. Uma leitura multimodal de um texto publicitário. Sinergia. V.2, n.1, (2001).  
Disponível em: http://www.cefetsp.br/edu/sinergia/fatima2.html       
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 
2.1 ABORDAGEM DA PESQUISA  
 

Esta pesquisa propõe-se a caracterizar o blog como gênero discursivo-

semiótico e explicitar que as ações retóricas que o compõem são motivadas sócio-

culturalmente. Para tanto, procuramos reunir nesta pesquisa os fundamentos 

epistemológicos que melhor nos pareciam para a construção de descobertas sobre o 

fenômeno do blog, objeto de nossa pesquisa, ou seja, o fenômeno global que 

motivou a transformação de comportamentos e hábitos de escrita e leitura e que, ao 

mesmo tempo, se configura com “pessoal”, mas que tem em sua finalidade principal 

a exposição da vida privada.   

Nesse sentido, as escolhas teóricas aqui expostas, ‘dizem’ muito dos 

caminhos que nos permitiram as descobertas de fragmentos do mundo da ciência, 

do mundo da cultura e do mundo da pós-modernidade.  

Porém, reconhecemos que pelo próprio caráter altamente dinâmico em que 

se inserem as tecnologias de ponta, nossa pesquisa apenas contribui no sentido de 

apontar certos comportamentos situados em um curto espaço de tempo. Esse é um 

dado importante quando sabemos como as relações espaço/temporais ganharam 

novas dimensões e como elas modificaram e modificam nossa percepção sobre o 

modo como vemos e entendemos o mundo ao nosso redor.  

Conforme a natureza do nosso corpus, páginas (sites) retidas da web, e 

diante do que se propõe nosso estudo, entendemos que uma abordagem de ordem 

qualitativa é a que melhor se ajusta aos nossos propósitos. A abordagem qualitativa 

nos permitirá fazer uma descrição do fenômeno, partindo não apenas das 

impressões subjetivas do pesquisador, mas também procurando nos subsídios 

teóricos a fonte necessária para a confirmação do teor de verdade de nossas 

análises.  

Nesse processo, procuramos contextualizar o fenômeno em seu ambiente de 

produção, buscando definir os traços características que permitem o reconhecimento 

do gênero, dando especial atenção ao processo e não simplesmente ao produto.   

A pesquisa de abordagem qualitativa permite ao pesquisador uma 

compreensão global do fenômeno, incluindo análise interpretativista. Isso se dá 
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porque ela considera o fator social humano bem como a subjetividade do sujeito 

escrevente. 

Como não podia deixar de ser, percebemos que determinados fatores como o 

social, econômico e cultural, que servem de alicerce a toda sociedade e determinam 

o ‘modo de ser’ de uma época, exigem daqueles que fazem pesquisa, por suas 

constantes mudanças comportamentais, lingüísticas e tecnológicas, novas 

metodologias que possam dar conta da pluralidade de fenômenos com os quais se 

deparam o pesquisador.  

 Como resposta às nossas expectativas, vimos que a pesquisa qualitativa 

utiliza de estratégias indutivas que servem para orientar o olhar do pesquisador 

sobre os dados de seu objeto de estudo ao mesmo tempo em que procura 

desenvolver conceitos sensibilizantes para a abordagem do contexto social e, mais 

particularmente, linguístico, não esquecendo que, para tanto, faz-se necessário 

desenvolver esses conceitos a partir de um conhecimento teórico anterior, que serve 

de base para a construção e desenvolvimento de teorias sobre o objeto de pesquisa, 

que em nossa pesquisa remete a situações de práticas de letramentos situados. 

 

2.2 FONTE DE PESQUISA 

 

 Os dados coletados encontram-se a disposição nos seguintes endereços 

virtuais:  

1) <http://absorto.blogspot.com> 

2) <www.yuhakusho.hpg.ig.com.br> 

3) <www.malastv.zip.net> 

4) <www.fotolog.net/renatxat> 

5) <www.lessig.blogspot.com> 

6) <www.desembucha.com> 

7) <www.samba-choro.com> 

8) <www.gardenal.org/mauhumor> 

9) <www.catarro.blogspot.com> 

10) <www.jesusmechicoteia.com.br> 

11) <www.leonardoboiko.blogspot.com> 

12) <www.nonnudegirls.org.> 

13) <www.kevinsites.net/> 

14) <http://goo.ne.jp/puyop>  

15) <http://animeomiyage.net> 

16) <http://www.bigbangblog.net>  

17) <www.blog.karaloka.net> 

18) <http://www.marinanorge.blogger.br 

19) <www.lavidadelosgorilas.blogspot.com> 

20) <http://adorocinema.cidadeinternet.com.br>     

21) <www.debaixodoceu.blogspot.com> 
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2.3 COLETA DE DADOS  

 

Diante de um número bastante elevado de sites pessoais - aproximadamente 

10 milhões de sites - que se auto-intitulam como pertencentes à categoria dos 

“blogs”-, e tendo a consciência da impossibilidade de ter acesso até mesmo a 1% 

desse valor, optamos por uma coleta de dados com base em três critérios: o primeiro 

foi o do número de visitação, o segundo por tratar-se de site recomendado em outros 

sites, e o terceiro, por tratar-se de sites de pessoas que vivem nesta localidade 

(Natal/RN).   

De forma resumida, trata-se de uma pequena amostragem do que podemos 

encontrar na Internet. Coube ao pesquisador, com auxílio do site de busca Google, 

visitar várias páginas que faziam referência às diversas categorias de blogs 

apontadas e escolher as que melhor representavam, “na opinião do pesquisador”, 

essas categorias. Ao entrar em cada site, procuramos identificar os traços 

recorrentes que poderiam, de alguma forma, caracterizá-lo como pertence a 

determinado gênero, conforme apontado em Miller (2004).  

Durante o mês de junho de 2003, várias visitas foram feitas e os dados 

coletados para formar um corpus representativo das várias categorias. Em um 

segundo momento, foi realizada a escolha das páginas que entraram como 

exemplos de gêneros recorrentes no ambiente virtual.   

É importante ressaltar que em muitos casos havia dispositivos de segurança 

que impediam que os sites escolhidos fossem acessados ou copiados integralmente, 

impossibilitando, assim, que servissem aos nossos propósitos. As páginas dos blogs 

que foram coletadas para pesquisa foram salvas em formato de figura JPEG e em 

arquivos HTML.  
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3 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
 
3.1 A ESCRITA: DA ANTIGÜIDADE À CONTEMPORANEIDADE 

 

Optamos iniciar por um percurso histórico que está muito distante do contexto 

virtual da tecnologia computacional, mas a descoberta desse universo que 

compreende a aquisição e domínio da escrita pela humanidade foi necessária para 

entendermos que a linguagem assume características próprias em cada época, 

constituindo e sendo constituída por seus falantes. É essa mesma língua(gem) que 

continua seu percurso e, de tempo em tempo, como diz Bagno (2004), o rio 

linguagem transborda e modifica todo o cenário ao seu redor.  

Assim, dando início ao nosso “voltar” na história, vemos que Ong (1998) nos 

chama atenção para o fato de que na história da humanidade vários 

acontecimentos, tais como a aquisição da escrita, o correio, o Iluminismo e a 

Revolução Industrial etc, cada um a seu tempo, impulsionou  o desenvolvimento 

social, cultural e econômico da humanidade, de forma que nos referimos a eles 

como marcos históricos. Jamais a humanidade poderia voltar a ser a mesma depois 

que essas idéias, técnicas e tecnologias7 foram assimiladas e incorporadas ao nosso 

dia a dia.   

A comunicação proporcionada pelos avanços tecnológicos dos últimos vinte 

anos, presentes em meios como a televisão, o telefone celular e o computador, 

promoveu mudanças consideráveis e, de certa forma, irreversíveis no panorama 

histórico e sociocultural mundial.  

Atualmente, conforme Lévy (1999), estamos vivendo uma era em que a 

Internet, por meio da tecnologia computacional, aproxima habitantes de diferentes 

continentes, derruba fronteiras ao reunir, em um mesmo ambiente, pessoas de 

diferentes culturas, imprimindo um novo ritmo de vida à velocidade com que novas 

tecnologias são lançadas no mercado, forçando o indivíduo a assimilar essas 

mudanças muito mais rapidamente do que em qualquer outra época da história.  

A fim de compreendermos melhor o impacto causado socialmente por certos 

eventos históricos, suas técnicas e tecnologias, tomemos como exemplo: as 

mudanças sociais proporcionadas com o advento da escrita; a sistematização do 
                                                 
7Lévy (1999): Técnicas - artefatos eficazes por meios dos quais agem idéias, projetos sociais, utopias, interesses 
econômicos, estratégias de poder, toda a gama dos jogos dos homens em sociedade. Tecnologia: diz respeito ao 
conjunto  de conhecimentos, especialmente científico, aplicado a um determinado ramo de atividade.  . 
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correio; as idéias do Iluminismo Francês e as mudanças causadas pela Revolução 

Industrial e, conseqüentemente, a introdução do computador e do ciberespaço, 

entendido aqui como um ambiente propício e fecundo para novas interações 

comunicativas.  

Ao tratar da oralidade e cultura escrita, Ong (1998) discute como a invenção 

da escrita provocou transformações não apenas nos processos mentais dos 

indivíduos, mas principalmente profundas mudanças nas estruturas sociais.  

Com a invenção da escrita, perdemos um pouco da nossa capacidade de 

guardar na memória informações, pois sabemos que podemos recuperá-la 

posteriormente se essa informação se encontra escrita em algum lugar ou, em 

outras palavras, como afirma Ong (1998, p. 52): o texto liberta a mente de tarefas 

conservadoras.  

Na atualidade, é difícil compreendermos os processos pelos quais os 

indivíduos das culturas orais apreendiam e armazenavam as informações. A esse 

respeito, Ong (1998, p. 45) diz: Numa cultura oral primária, para resolver 

efetivamente o problema da retenção e da recuperação do pensamento 

cuidadosamente articulado, é preciso exercê-lo segundo padrões mnemônicos. 

Moldados para a pronta repetição oral.     

Na oralidade, o ato da repetição destaca-se pelo fator rítmico e equilibrado do 

pensamento que, para ser mantido, prescinde de uma utilidade e de um teor 

valorativo. Nesse sentido, o modelo de pensamento baseado em provérbios reunia 

todas essas qualidades, uma vez que eram constantemente ouvidos por todos e, por 

sua forma rítmica, de fácil retenção e rápida recordação. Conseqüentemente, esse 

conjunto de fatores ajudava a manter na memória da coletividade, por longos 

períodos, as histórias e as lendas contadas, ora como forma de partilhar informações 

sobre culturas diferentes, ora como ensinamentos de caráter moral.  

Assim, o legado histórico que conseguiu chegar até nós, foi passado 

oralmente geração após geração até o momento em que a escrita ocupou seu lugar 

na história. 

Apesar de o advento da escrita modificar a sociedade como um todo e de 

modificar o próprio pensamento humano, antes muito mais voltado para a 

praticidade e para o pensamento concreto, isso não implicou em uma desvalorização 

da oralidade. Com a aquisição da escrita, o indivíduo passou a não apenas escrever, 

mas também a falar de acordo com os padrões da cultura escrita. Apesar de outros 
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pesquisadores não concordarem com essa dicotomia pensamento complexo versus 

pensamento abstrato. Temos em Ong (1998) que o pensamento concreto e prático 

das culturas orais dá lugar ao pensamento complexo e abstrato da cultura escrita.  

A inserção da escrita como uma técnica que podia ser transmitida de uma 

pessoa a outra, de uma sociedade a outra, abriu um novo capítulo de na história da 

humanidade, de forma que, no processo de consolidação, ainda que a passos 

lentos, revelou-se poderosa aliada daqueles que viriam a ter o poder sobre os 

demais, os grandes e poderosos Impérios, a nobreza e o Clero, que se tornaram os 

pensadores e os arquitetos dos grandes ‘acontecimentos’ da civilização humana.  

Desde os hieróglifos egípcios, passando pelos ideogramas chineses, até o 

desenvolvimento do alfabeto ocidental, o domínio da escrita representava possuir o 

controle sobre aqueles que não conheciam, ou dominavam, a técnica da leitura e da 

escrita. No entanto, colocando de lado as adversidades históricas, devemos 

considerar que a herança deixada pelos precursores da escrita ocidental representa 

um elo entre o passado e o presente, pois esse legado possibilita à ciência a 

compreensão do resgate histórico das civilizações que nos precederam.  

Feitas estas observações, podemos iniciar nosso pequeno percurso sobre a 

história da escrita. Desde os primeiros registros, por volta de 3500 a.C., até a Europa 

do século XI e XII, a escrita era vista, primeiramente, como uma técnica de 

contabilidade. Entretanto, na medida em que ela foi incorporada à sociedade como 

um documento textual, no sentido da Lei, passou a ‘ser vista’ como algo que não 

inspirava confiança ao indivíduo comum, pois o acesso à decodificação e codificação 

da escrita era restrito ao Clero e à nobreza.  

Em geral, as pessoas confiavam muito mais em depoimentos coletivos de 

testemunhas que podiam questionar fatos e defender suas posições oralmente do 

que em textos que apenas afirmavam algo que só poucos podiam ler. Diante deste 

quadro de desconfiança, é natural que apenas muito gradualmente o povo tenha 

passado a compreender que o domínio da escrita, como uma técnica, fosse capaz 

de representar uma forma, não apenas de compreender o mundo letrado, mas de 

defender-se desse mesmo mundo.     

A oportunidade de fazer de cada um senhor de si mesmo vai surgir com o 

advento da prensa tipográfica em pleno século XV. A partir de então, grandes 

revoluções germinariam em textos impressos, sejam orientando práticas religiosas 

como a Reforma protestante, que termina por modificar a estrutura da sociedade 
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ocidental ao contribuir para o desenvolvimento e consolidação do capitalismo 

moderno, seja impulsionando o mundo da literatura e das artes patrocinadas por 

grandes mecenas.  

O texto impresso veio para mudar a vida familiar, a sociedade e a política, ao 

difundir amplamente conhecimentos que antes era reservado aos privilegiados. 

Conseqüentemente, a idéia da cultura, como privilégio de poucos, fora gravemente 

abalada pela invenção da imprensa. 

A título de ilustração, comentaremos como o impacto de leituras sobre contos 

fantásticos e textos religiosos foram decisivos para a condenação de um cidadão 

comum, morador de um vilarejo da Itália. Nosso personagem encontra-se 

minuciosamente retratado em O queijo e os vermes, de Ginzburg (1987).  

Em sua análise, o autor constata o poder devastador que a publicação e 

veiculação de livros impressos, em pleno século XVI, causou na vida de indivíduos, 

tanto de comunidades rurais como o Friuli, no qual viveu o moleiro Menocchio8, 

quanto de grandes cidades como Veneza e Roma.  

A efervescência de idéias causadas por essas ‘novas’ leituras podia 

proporcionar o desejado conhecimento, porém, ao mesmo tempo, traziam à tona 

dúvidas existencialistas que, por sua vez, conduziram Menocchio a elaborar uma 

cosmogonia9 fantástica, criada a partir de distorções e filtros de suas leituras que, 

como conseqüência, o conduziu a sofrer a punição máxima infligida a quem 

proferisse ideias consideradas heresias pela inquisição.  

Ainda em Ginzburg (1987), podemos vislumbrar que no século XVI, o medo 

das conseqüências de ser encontrado material herege em suas casas fez com que 

muitos livros fossem queimados ou perdidos por falta de cuidados, como podemos 

ver na citação que se segue: [...] Fica claro que para essas pessoas o livro fazia 

parte da experiência comum: era objeto de uso, tratado sem cuidados, exposto ao 

risco de se molhar e se desfazer. É significativa, contudo, a reação escandalizada de 

Menocchio a respeito da Bíblia que acabou no forno [...] (GINZBURG, 1987, p. 77) 

Para compreendermos acontecimentos como esses, é preciso considerar que 

as pessoas daquela época continuavam, apesar do esforço da Igreja Católica, 

impregnados de uma cultura camponesa pagã oral, mesmo porque poucos 

                                                 
8 Menocchio, morador do Friuli que foi executado pela inquisição. 
9 Cosmogonia: ciência afim da astronomia, e que trata da origem e evolução do universo. 
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camponeses dominavam a leitura e a escrita de línguas clássicas como o latim e o 

grego.  

No entanto, com o surgimento de livros impressos em língua vulgar, surge a 

oportunidade de uma pequena parcela desse tipo de público ter acesso à 

informação, ou seja, o camponês que tinha um mínimo de domínio de leitura. Talvez 

por isso mesmo, a exemplo de Menocchio, o de sua pouca instrução, é que 

Ginzburg (1987, p. 80) evidencia em seu discurso, a forte influência da oralidade: 
 

Mais do que o texto, portanto, parece-nos importante a chave de sua leitura, 
a rede que Menocchio, de maneira inconsciente, interpunha entre ele e a 
página impressa – um filtro que fazia enfatizar certas passagens enquanto 
ocultava outras, que exagerava o significado de uma palavra, isolando-a do 
contexto, que agia sobre a memória de Menocchio, deformando a sua 
leitura. Essa rede, essa chave de leitura, remete continuamente a uma 
cultura diversa da registrada na página impressa: uma cultura oral. 

 

Assim, a exemplo desse camponês do século XVI, vimos o quanto o domínio 

da técnica da leitura e da escrita pode transformar a mente e o modo de ser dos 

indivíduos.  

Em sua pesquisa, Ginzburg (1987), a partir da análise minuciosa do discurso 

de um personagem real e de seu peculiar modo de interpretar os textos escritos, 

com base em suas falas, reconstruiu uma possível relação de livros a que 

Menocchio teve acesso, como também pode perceber que ele adquirira uma 

competência discursiva, graças a essas mesmas leituras, que o distinguia dos 

demais camponeses.  

Contudo, suas explicações, em sua grande maioria, eram fortemente 

influenciadas pela tradição oral, que servia de suporte para dar forma ao 

pensamento abstrato e, ao mesmo tempo, o ‘recheava’ de explicações metafóricas 

ligadas ao cotidiano.  

Porém, é possível que os motivos pelos quais Menocchio se viu levado a 

construir suas distorções não estivesse diretamente relacionado com competências 

cognitivas e sim pela impossibilidade, tal qual passamos atualmente, de encontrar 

um sentido para vida.   

Como vemos, estamos diante de um fato histórico que se passou em um 

contexto social de repressão religiosa no qual, graças à impressão de livros em 

língua vulgar, surgem os primeiros leitores oriundos de uma cultura 

predominantemente oral.   
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Assim, temos em Ginzburg (1987, p.113) que: 

 
Desse modo, (Menocchio) viveu pessoalmente o salto histórico de peso 
incalculável que separa a linguagem gesticulada, murmurada, gritada, da 
cultura oral, da linguagem da cultura escrita, desprovida de entonação e 
cristalizada nas páginas dos livros. Uma é como um prolongamento do 
corpo; a outra é “coisa da mente”. A vitória da cultura escrita sobre a oral foi, 
acima de tudo, a vitória da abstração sobre o empirismo. Na possibilidade 
de emancipar-se das situações particulares está a raiz do eixo que sempre 
ligou de modo inextrincável escritura e poder. Casos como o Egito e a 
China, onde castas respectivamente sacerdotais e burocráticas 
monopolizaram durante milênios a escritura hieroglítica e ideográfica, 
deixam isso claro. A invenção do alfabeto – que cerca de quinze séculos 
antes de Cristo quebrou pela primeira vez esse monopólio – não foi 
suficiente, contudo, para pôr a palavra à disposição de todos. Somente a 
imprensa tornou concreta essa possibilidade. 

 

São leitores como Menocchio que abrem o caminho para que outros, 

posteriormente, venham a segui-los e passem a fazer questionamentos sobre as 

desigualdades de suas condições sociais, sobre os direitos e deveres da sociedade 

para com todos que dela faz parte.  

Vemos, dessa forma, que mais que uma tecnologia, uma máquina, a prensa 

tipográfica se constituiu em uma ‘ferramenta’ de libertação do controle ideológico 

imposto ao povo.  

Pouco a pouco, o cenário linguageiro da Europa vai se transformando de 

modo que onde antes havia apenas oralidade agora convivem lado a lado oralidade 

e escrita. Mas é necessário enfatizar que, apesar das mudanças introduzidas pela 

aquisição da escrita pela humanidade, a oralidade continua a ser de fundamental 

importância para a formação de nossa sociedade.  

A oralidade pode existir sem a escrita, no entanto, o contrário não é 

verdadeiro, pois todos os textos escritos devem, de algum modo, estar direta ou 

indiretamente relacionados ao mundo sonoro, hábitat natural da linguagem para 

comunicar seus significados [...] (ONG, 1998, p. 16). 

A oralidade faz com que se passe adiante não apenas os valores culturais, 

mas também as regras estruturais de uma língua e é principalmente por meio da 

oralidade que fazemos uso real da língua, (BAGNO, 2004; MARCUSCHI, 2001). 

Através dela, produzimos os efeitos de sentido necessários para atingirmos nossos 

objetivos comunicativos de acordo com os contextos sociais em que nos 

encontramos inseridos.  
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Em nosso percurso, passemos agora a focalizar o importante papel que o 

correio desenvolveu para o progresso da humanidade. Lembremo-nos, 

primeiramente, que antes do texto escrito, o homem foi, ele mesmo, portador de 

mensagens orais.  

No que diz respeito à sistematização do correio, o hábito de enviar e receber 

informações por meio do correio já existia na China desde a mais remota 

antiguidade (ONG, 1998).  Poderoso aliado dos exércitos, o correio foi comumente 

utilizado pelo Império Romano em sua expansão imperialista pela Europa, Egito e 

Ásia menor.  

Ainda na Europa do século XV, o correio foi implantado como um sistema de 

correspondência pelo governo central e somente no século XVII os benefícios 

proporcionados pelo correio, como um sistema organizado, viriam a atingir a 

população como um todo.  

Com essa evolução, ou mudança no sistema, as correspondências de 

indivíduo para indivíduo fez surgir o ‘verdadeiro’ uso do correio, ou seja, proporcionar 

que todos os indivíduos possam enviar e receber cartas. As conseqüências dessa 

mudança favoreceram uma maior interação entre as pessoas e, conseqüentemente, 

valorizaram a liberdade de expressão entre elas.  

Foi por meio da implementação sistematizada do correio que muitas idéias e 

pensamentos inovadores puderam ser partilhados por diversas pessoas que se 

encontravam em países diferentes, pertencentes a diferentes culturas. Como 

conseqüência, passou a existir um novo modelo de interação comunicativa que 

proporcionou consideráveis mudanças sociais e culturais, assim como é hoje as 

vantagens oferecidas pela tecnologia de ponta como o computador e a Internet, tão 

bem incorporada e assimilada por nós.    

Conforme Ong (1998), assim como o advento e aquisição da escrita, a 

implementação efetiva dos benefícios do correio para a humanidade levou algumas 

centenas de anos para se estabelecer e se consolidar como uma técnica pela 

sociedade. Outros grandes acontecimentos, igualmente importantes, se 

desenvolveram durante a Idade Média e o Renascimento. O ser humano, ao mesmo 

tempo em que é sujeito participante ativo dessas mudanças, sofre as influências de 

um mundo em constante transformação, mesmo que essas transformações, para o 

nosso olhar de hoje, tenham se passado de forma bastante gradual como ocorreu 

com a escrita ou com as idéias revolucionárias de Leonardo da Vince, ou ainda, a 
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descoberta de Galileu Galilei sobre o sistema solar que foi recusada por não estar de 

acordo com os dogmas religiosos da época.  

O Iluminismo, movimento intelectual que surge, ao mesmo tempo, na França, 

Inglaterra e Holanda entre os séculos XVII e XVIII, eclode como conseqüência do 

desenvolvimento intelectual amplamente difundido à época do Renascimento.  

Grandes filósofos como Condillac, Montesquieu, Voltaire e o matemático René 

Descartes procuram compreender as relações humanas e os fenômenos da 

natureza, utilizando o pensamento filosófico e o rigor matemático.  

Segundo Filho (1993)10, as principais características do Iluminismo eram:  
 Valorização da razão, considerada o mais importante instrumento para se alcançar qualquer 

tipo de conhecimento;  
 Valorização do questionamento, da investigação e da experiência como forma de 

conhecimento tanto da natureza quanto da sociedade, política ou economia;  
 Crença nas leis naturais, normas da natureza que regem todas as transformações que 

ocorrem no comportamento humano, nas sociedades e na natureza;  
 Crença nos direitos naturais, que todos os indivíduos possuem em relação à vida, à 

liberdade, à posse de bens materiais;  
 Crítica ao absolutismo, ao mercantilismo e aos privilégios da nobreza e do clero;  
 Defesa da liberdade política e econômica e da igualdade de todos perante a lei;  
 Crítica à Igreja Católica, embora não se excluísse a crença em Deus. 

 

Ao mesmo tempo em que os pensamentos iluministas eram amplamente 

aceitos, a Inglaterra inaugura um modelo industrial de produção em larga escala que 

abrange a Europa e Estados Unidos. Dessa forma, tem-se início a Revolução 

Industrial.   

A Revolução industrial11 caracteriza-se pelo uso de máquinas e de novas 

fontes de energia aumentando consideravelmente não apenas a quantidade de 

trabalhadores nas grandes cidades, mas também causando o declínio da terra como 

fonte de riqueza.  

A partir de então, assistimos ao estabelecimento do poder econômico 

burguês, ao surgimento do operariado e a consolidação do capitalismo como 

sistema dominante. Ironicamente, segundo constatamos, atualmente, pouco mais de 

200 anos após a Revolução Industrial, a grande preocupação da humanidade é 

saber como lidar com problemas de superpopulação e como manter um 

desenvolvimento sustentável para evitar que a terra entre em colapso.  

                                                 
10 Disponível em: http://www.saberhistoria.hpg.ig.com.br/nova_pagina_31.htm  
11Disponível em: http://planeta.terra.com.br/arte/mundoantigo/industrial/ 
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A Revolução Industrial e o Iluminismo trazem consigo o pensamento 

cartesiano, o positivismo e a Modernidade. As transformações arquitetônicas dessa 

época representam o mundo ao seu redor em plena transformação. O sujeito, como 

que um flaneur, vê sumir tudo aquilo que para ele representava a tradição e seus 

valores sociais (BENJAMIN, 1989).  

Porém, essas transformações não modificam apenas as paisagens das 

cidades, modificam principalmente o modo de viver e pensar das pessoas. É nesse 

contexto histórico que assistimos ao surgimento do sujeito individualizado, isolado na 

multidão. A partir de então, o indivíduo assujeitado será levado a sofrer vários 

descentramentos em sua identidade, pois a modernidade, tida aqui como sinônimo 

das conseqüências da revolução industrial, modificou a sociedade, tornando-a uma 

estrutura complexa em sua forma mais coletiva e social, (HALL, 1992, p. 32).   

É nesse aspecto que entra em cena o papel das instituições sociais, 

interferindo diretamente na vida das pessoas. Papel este, segundo Bauman (2005), 

desenvolvido criteriosamente pelo Estado-Nação ao criar um conceito, o mito da 

identidade nacional. 

O homem da modernidade positivista, “sujeito da razão”, subsocializado12, 

passa na pós-modernidade a ser o sujeito afetado e controlado pela sociedade, ou 

seja, entra cena agora o sujeito supersocializado. A esse respeito, observa Hall 

(1992, p. 33): Emergiu, então, uma concepção mais social do sujeito. O indivíduo 

passou a ser visto como mais localizado e “definido” no interior dessas grandes 

estruturas e formações sustentadoras da sociedade moderna.  

A modernidade impeliu o indivíduo assujeitado a sofrer vários 

descentramentos identitários em sua busca por compreender qual a sua função e 

papel social. Porém, não podemos considerar que esse seja um processo estanque.  

Atualmente, como em todo momento da história, o sujeito é continuamente 

convidado a adaptar-se e readaptar-se ao meio, pois o traço mais contundente do 

que é designado pelos sociólogos por modernidade “alta” ou “tardia” é o que se 

refere ao seu dinamismo.  

                                                 
12 Entendemos aqui o conceito de sujeito ‘subsocializado e supersocializado’ conforme descrito em Archer 
(1995). O conceito de homem subsocializado, fruto do pensamento iluminista, situa o homem como um ser cuja 
constituição não depende da sociedade. Ele passeia por ela com um estrangeiro (outsider) autossuficiente que 
está acima dos assujeitamentos próprios às instâncias institucionais da qual ele faz parte e é oriundo. Senhor da 
razão, o homem subsocializado pode ser bem representado na figura do Super-Homem de Nietzsche, que decreta 
a morte de Deus e passa a julgar-se acima do padrão humano pelo poder de seu pensamento.  
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Segundo Giddens (2002, p. 9), a modernidade13 deve ser entendida num nível 

institucional, no entanto, as conseqüências dessas transformações, que são globais, 

modificam os costumes a que designamos de tradicionais, afetando, de maneira 

direta a vida individual, local.  

Vivemos em um mundo em que há um estranho equilíbrio entre o indivíduo, a 

sociedade, a política, a mídia e o mundo industrializado. O indivíduo é forçado a 

escolher um “estilo de vida” a partir de uma diversidade de opções, (GIDDENS, 

2002).  

Mesmo para aqueles que são marginalizados socialmente, há uma 

necessidade de identificação, de pertencimento. Ainda a esse respeito, temos em 

Bauman (2005, p.46) que esses marginalizados são as pessoas recentemente 

denominadas de “subclasse”: exiladas nas profundezas além dos limites da 

sociedade – fora daquele conjunto no interior do qual as identidades podem ser 

reivindicadas e, uma vez reivindicadas, supostamente respeitadas.   

O quadro é desalentador, pois cabe ao indivíduo saber como se posicionar de 

forma reflexiva sobre seu próprio eu e a sociedade em que vive em busca de um 

equilíbrio social, econômico e emocional, mas ele nem sempre encontra meios que 

possam garantir tal equilíbrio.  

O poder exercido pela sociedade capitalista, através da mídia, convida o 

indivíduo da pós-modernidade a desejar estar sempre “em sintonia” com tudo que 

existe de mais atual em todos os setores sociais e, na impossibilidade de alcançar 

tal realização, esse indivíduo tende a viver em crise identitária, uma vez que essa 

pós-modernidade produz diferença, exclusão e marginalização àqueles que não têm 

acesso aos bens de consumo como também à informação, (LÉVY, 1999).  

A esse respeito, podemos incluir o acesso às tecnologias de ponta como o 

computador e o acesso à Internet como fatores diferenciais de condição social. O 

dinamismo social imposto pela modernidade/atualidade está bem representado na 

figura do computador. Com o computador e as conexões de alta velocidade, vimos 

que as relações espaço/tempo tidas, antes, nas sociedades tradicionais, como 

fatores indissociáveis, passa na pós-modernidade a serem vistas como fatores 

distintos, pois as interações on-line aproximam os indivíduos, mesmo que se 

                                                 
13Giddens (2002, p. 21): Emprego o termo “modernidade” num sentido muito geral para referir-me às 
instituições e modos de comportamento estabelecidos pela primeira vez na Europa depois do feudalismo, mas 
que no séc. XX se tornaram mundiais em seu impacto. [...] 
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encontrem distantes. Além dos programas que proporcionam as relações pessoais, 

a internet também oferece, à velocidade com que nos comunicamos e pesquisamos 

sobre assuntos diversos, uma infinidade de produtos e serviços.  

A velocidade da comunicação no ambiente virtual afetou o modo como 

lidamos com nossas atividades quantificadas temporalmente. Estávamos 

acostumados a esperar vários dias até recebermos uma resposta via correio. Mas, 

na atualidade, o novo conceito de simultaneidade passa a ser definido pela 

velocidade da conexão na transmissão e recepção de informações e não mais pela 

extensão receptiva e motora dos corpos.  

Os meios de comunicação e a pós-modernidade viabilizaram a separação do 

‘tempo e do espaço’ do que é ‘tradicional e atual’, pois modificam profundamente as 

estruturas e os valores sociais ao longo do processo de afirmação como modelo do 

capitalismo moderno. 

No ambiente do ciberespaço, vivemos, segundo Lévy (1999, p. 13), o 

‘segundo dilúvio’, o das informações. O ciberespaço é um dispositivo de 

comunicação interativo e comunitário em que trafegam e estão hospedadas milhões 

de informações, sobre os mais diversos assuntos, que podem ser acessados por 

qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, desde que esta esteja conectada à 

Internet.  

No entanto, a velocidade com que o computador foi introduzido na sociedade 

causou, e ainda causa, muita estranheza a muitos indivíduos. A esse respeito, temos 

em Ong, (1998, p. 94): a escrita, diz Platão através de Sócrates, no Fedro, é 

inumana, pois pretende estabelecer fora da mente o que na realidade só pode estar 

na mente. O mesmo, é claro, é dito dos computadores.  

Mesmo que exista uma legião de pessoas que continuem avessas ou que 

relutem em render-se a tentar compreendê-lo e a tirar proveito dessa ferramenta, a 

tendência é, cada vez mais, que essa ela faça parte de nosso dia a dia, assim como 

acontece hoje com a televisão.  

Como vimos, se a humanidade demorou anos para assimilar certas inovações 

técnicas/tecnológicas, o mesmo não acontece com as tecnologias da pós-

modernidade. O dinamismo da atualidade exige dos indivíduos competências 

múltiplas para que eles consigam adequar-se a um meio em constante modificação, 

no qual as próprias instituições sociais, que deveriam dar o apoio ao indivíduo, elas 

também, funcionam conectadas em rede (CASTELLS, 1999). E essa rede aponta 
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para um mundo cada vez globalizado, monitorando a vida de todos, independente 

de o aceitarmos ou não. Estamos sujeitos, ou assujeitados, ao sistema. 
Porém, a sociedade conectada em rede não é somente um fenômeno de 

conexões tecnológicas. Fatores complexos ligados diretamente às questões 

identitárias chamam atenção para as relações de poder que ocorrem nos bastidores 

da pós-modernidade e da arbitrariedade do poder global em detrimento do local 

(LÉVY, 1996).  

Esse deslocamento para a imagem de si leva-nos a refletir sobre a questão 

da identidade como uma forma de melhor compreendermos os movimentos sociais 

que contribuem para o atual modo de ser da sociedade contemporânea.  

Ao olharmos para o contexto real em que vivemos, para o que entendemos 

por real, podemos vislumbrar as diversas correntes que impulsionam e constituem o 

contexto do ciberespaço, no qual a comunicação multimodal impera de forma a dar 

maior dinamismo à interação entre indivíduos que, possivelmente, pela distância 

geográfica e pertencimentos econômicos distintos, jamais teriam a oportunidade de 

interagirem em condições de igualdades no mesmo espaço real. 

Com a modernidade, a vida social e individual torna-se cada vez mais 

complexa, e por conta dessa complexidade que presenciamos, cada vez mais, os 

esforços conjuntos de pesquisadores de áreas distintas se fazem necessário para 

diagnosticar fenômenos e encontrar soluções para os problemas que afligem o 

sujeito em contexto social e individual. 
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3.2 A QUESTÃO DA IDENTIDADE NA MODERNIDADE TARDIA 
 

O próprio conceito com o qual estamos lidando, “identidade”, é 
demasiadamente complexo, muito pouco desenvolvido e muito pouco 
compreendido na ciência social contemporânea para ser definitivamente 
posto à prova. (Hall, 2003, p. 8) 

 

Com base nessa afirmativa, procuraremos, aqui, tecer considerações acerca 

de como o contexto social atual, a modernidade, ou modernidade tardia, como 

preferem alguns autores, interfere na identidade cultural e social. O entendimento 

dessa noção parece ter como condição necessária a compreensão das 

necessidades do indivíduo atual, seus posicionamentos e suas escolhas perante 

acontecimentos relevantes no decorrer de sua vida.  

Possivelmente, o melhor símbolo para representar esse termo “modernidade/ 

pós-modernidade/ modernidade tardia ou alta” já tão surrado, mas que ao mesmo 

tempo parece não dar conta do sentido que pode conter, sejam as imagens (reais) 

virtuais proporcionadas pela tecnologia computacional, cujo tema é explorado em 

filmes como o Vanila Sky e que passa a ser realidade virtual em programa como o 

Second Life, que tem cada vez mais adeptos no mundo inteiro, confirmando a 

necessidade que tem o indivíduo de buscar um mundo perfeito no qual ele possa 

estar no controle de suas ações. 

Giddens (2002), em sua obra Modernidade e Identidade, mostra-nos quanto a 

sociedade moderna, tal qual como a conhecemos, difere de todas as formas 

anteriores de sociedade, e quanto foi importante e determinante para essa mudança 

as invenções tecnológicas que impulsionaram a Revolução Industrial e deram início 

à era moderna.  

Falar de “modernidade” é falar de algo dinâmico, instável, inovador, por vezes 

difícil de entender e acompanhar, pois a modernidade invade nossas casas, modifica 

nossas vidas, social e pessoal, transformando hábitos e costumes. Se ela não 

destrói completamente aquilo que compreendemos por tradição, sufoca-a e não 

deixa nada de ‘concreto’ no lugar, pois ela mesma está em constante transformação. 

Segundo Lemos (2002, p. 66),  
[...] a modernidade é a expressão de uma mentalidade técnica, de uma 
tecno-estrutura e de uma tecnocultura que se enraíza em instituições, 
incluindo toda a vida social na burocratização, na secularização da religião, 
no individualismo e na diferenciação institucionalizada das esferas da 
ciência, da arte e da moral. [...] 
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Para Giddens (2002), essa modernidade pode entendida num nível 

institucional, já que produz formas sociais consolidadas que controlam e ditam 

normas comportamentais, morais e éticas para todos que compartilham de grupos 

de pertencimento.  

Dentre essas instituições, a mais importante é o Estado-Nação que, por sua 

vez, é um conceito predominantemente ocidental, gerado e sustentado pelo modelo 

capitalista, cuja principal característica é a exploração das riquezas naturais em 

grande escala, e da mão-de-obra barata como principal fonte de riqueza. A 

exploração das fontes de energia e produção de bens de consumo configura-se no 

alicerce das instituições capitalistas na manutenção desse sistema econômico. 

O Estado-Nação mantém, sobre a sociedade, uma constante vigilância por 

meio de normas e regras que precisam ser internalizadas e seguidas por todos, 

ainda que, com isso, surjam grandes desigualdades sociais.  

A esse respeito, temos em Bauman (2005) que o poder do Estado-Nação, 

cada vez mais, perde espaço para as instituições privadas, uma vez que ele é 

incapaz de garantir a segurança, como também, atender às expectativas e 

necessidades de seus indivíduos.  

A grande abrangência do modelo das instituições privadas, associada ao uso 

de tecnologias avançadas, influencia e comanda a vida de todos de forma 

globalizante, impondo um ritmo de vida que força o cidadão comum a ajustar-se a ao 

sistema.  

Mesmo civilizações que se mantém longe do que chamamos tecnologia de 

ponta sofrem com as conseqüências dessa globalização que tem implicações locais, 

ou seja, atinge e interfere na vida cotidiana do indivíduo em sua subjetividade, seja 

por intermédio da mídia com seus apelos consumistas (HALL, 2003, p. 74), seja pela 

sua inserção na nova divisão internacional do trabalho através da exploração para 

atender aos interesses do mercado mundial capitalista (SENE, 2002). 

Para teóricos como Bauman (2005), Hall (2003), Escosteguy (2001), a idéia 

de que o Estado-Nação reúne indivíduos com identidades, interesses e passado 

histórico-cultural comuns é, na verdade, um conceito recente, fruto de interesses 

políticos e econômicos.  

O sentimento que surge a partir de situações de conflito como as guerras, ou 

simplesmente sentimentos de xenofobia, desencadeia movimentos de busca de 

pertencimento, muitas vezes fundamentados apenas em um discurso mítico, numa 
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tentativa de delimitar fronteiras a partir das diferenças culturais. Esses discursos, por 

sua vez, são revestidos de representações simbólicas que temos do ‘Outro’ que nos 

ameaça. A esse respeito, observa Hall (2003, p. 50) 

 
As culturas nacionais são compostas não apenas de instituições culturais, 
mas também de símbolos e representações. Uma cultura nacional é um 
discurso – um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto 
nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos. Viver sob 
um regime de um Estado-Nação é viver de acordo com suas leis 
institucionais.  

 

Porém, conciliar interesses como a política, a cultura e a religião pode 

configurar-se em tarefa difícil de realizar. Lembremo-nos do exemplo recente do 

caos institucional em que viveu e vive o Iraque, Afeganistão, Palestina entre outros, 

e os riscos reais de conflitos de interesses em países que acolheram grande 

quantidade de imigrantes como a Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos. 

Mesmo olhando para qualquer época de nossa história, não podemos pensar 

a sociedade sem pressupor a existência de sujeitos vivendo sob normas e regras 

impostas por uma ordem maior. Em decorrência disso, o modelo social 

contemporâneo apresenta porções gigantescas de “chagas sociais”14.  

No âmbito social, Giddens (2002, p. 16) chama atenção para o problema 

psíquico fundamental na modernidade tardia: a falta de sentido pessoal – a 

sensação de que a vida não tem nada a oferecer. Para Kristeva (1977), o novo ‘mal 

do século’15 é a depressão.  

No âmbito ecológico, vivemos a crise do aquecimento global e o risco real de 

que várias espécies desapareçam, causando grande desequilíbrio à fauna e à flora 

do planeta.  Nas relações entre nações, assistimos diariamente a conflitos bélicos no 

Oriente médio, em países da África, como também em grandes metrópoles 

brasileiras.  

Esses são alguns exemplos dos riscos e perigos da modernidade a que 

Giddens (2002) faz referência como sendo característicos da era atual.  

Esboçados alguns contornos de nossa sociedade ‘líquido moderna’, fazendo 

referência a Bauman (2005), cabe agora tentar situar o indivíduo nesse contexto. 

                                                 
14 In: BAUGNET, L. L’identité sociale. Dunot, Paris, 1998. 
15 Júlia Kristeva,  referindo-se ao séc XX, afirma que a depressão era o novo mal do século. Pela proximidade e 
evidência em face de fatos, considero que a depressão seja também uma característica do início do séc. XXI. 
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  Sob os efeitos da pressão midiática16 e da vigilância das instituições sociais, 

entre outros, o indivíduo se encontra sujeito aos riscos e perigos que a vida moderna 

oferece. O sentimento de estar perdido e acuado nesse não tão admirável mundo 

novo que lhe é oferecido diariamente (não apenas nas manchetes dos jornais já que 

as implicações se fazem sentir também em seu dia a dia) conduz o indivíduo a uma 

atitude de busca por segurança nas relações de pertencimento identitário, que pode 

ser entendido dentro de uma pluralidade, como veremos adiante. 

Diante de tal situação, como podemos, então, situar o cidadão comum que se 

sente obrigado a enquadrar-se em um modelo de comportamento para ser 

socialmente aceito? O desconforto por não se enquadrar, ou ajustar-se, de forma 

satisfatória ao sistema, leva o sujeito a viver constantemente em ‘crise de 

identidade’, forçando-o a tomar uma posição reflexiva sobre si mesmo, o ‘outro’ e o 

meio que o rodeia.  

Nesse processo de reconhecimento da condição social do sujeito, Giddens 

(2002) faz referência à auto-identidade como sendo um processo contínuo de 

constituição pelo qual passa todo indivíduo e cujo término acaba quando acaba a 

própria vida.  

A idéia de que a construção da identidade social é um processo contínuo e 

não um produto acabado faz eco dentro de um grupo de estudiosos que exploram o 

comportamento humano, como Hall (2003), Silva (2000), Goffman (1959), Baugnet 

(1998), Moscovici (2003), entre outros, em que cada um a seu modo mostra o 

caráter lábil, instável e dinâmico desse constructo. 

Fazendo uso de um conceito positivista, temos que “para cada ação há uma 

reação de mesma intensidade e sentido contrário”. Utilizando uma das Leis de 

Newton como metáfora para ilustrar a situação do sujeito na sociedade 

institucionalizada, podemos entender que, na relação sujeito versus sociedade, ao 

mesmo tempo em que o sujeito se sente obrigado, por movimentos globalizantes, a 

adotar um estilo de vida ou a enquadrar-se ao sistema social, esse mesmo sujeito 

também age sobre esse sistema, promovendo transformações em maior ou menor 

grau.  

                                                 
16(Giddens, 2000, p.13): À medida em que age como formadora de opinião, contribui para derrubar os antigos  
costumes e a tradição ao oferecer ao indivíduo um objeto de desejo sempre novo, um estilo de vida de prestígio, 
porém, na maioria das  vezes inalcançável [...]. 
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Assumimos o posicionamento da perspectiva realista que defende a tese de 

que as pessoas agem sobre o mundo ao mesmo tempo em que sofrem as 

influências histórico-culturais, de que as pessoas buscam mudar regras sociais, 

movidas não apenas pelos desejos de almejar posições sociais valorativas, mas 

também porque são movidas por sentimentos de compromissos e 

responsabilidades, cujas consequências têm abrangência social, (ARCHER, 1995). 

Adotar a perspectiva realista significa assumir que a natureza da realidade, 

como um todo, influencia no próprio processo de como nos tornamos pessoas que 

interagem socialmente, essa perspectiva é ratificada pelo postulado kantiano de que 

não nascemos humanos, nos tornamos humanos por meio da educação. Nas 

relações humanas há uma necessidade de perda que desencadeia o processo de 

humanização que, por sua vez, está intimamente relacionado com a linguagem.  

No processo de afirmação identitária, a linguagem entre em cena mais uma 

vez funcionando como indicador de pertencimento. São exemplos desses 

movimentos em busca de afirmação e pertencimento: ‘o feminismo’, na década de 

sessenta; e os atuais rappers, raves, funks, metrosexuais, grafitismo, entre outros, 

na atualidade.  

Nesse sentido, temos em Giddens (2002, p. 9):  

 
[...] o eu não é uma entidade passiva, determinada por influências externas; 
ao forjar suas auto-identidades, independentes de quão sejam os contextos 
específicos da ação, os indivíduos contribuem para (e promovem 
diretamente) as influências sociais que são globais em suas conseqüências 
e implicações [...] 

 

  Essa não passividade do indivíduo perante o modelo organizacional das 

instituições modernas é percebida quando olhamos para movimentos ideológicos 

que, de alguma forma, vão de encontro ao estatuto social, àquilo que é 

implicitamente aceito como a forma correta de proceder socialmente.  

O modelo social moderno, segundo Goffman (1959), exige que o sujeito adote 

um papel, ou ainda, que represente um papel social de acordo com o contexto, 

entendendo-se que, para vivermos em sociedade, é necessário que certos padrões 

comportamentais sejam mantidos.  

Dessa forma, há um modelo prototípico para o policial, o médico, o pai de 

família, a mulher etc. Essa relação dialética e hierárquica que travamos diariamente, 
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por meio desses muitos e variados papéis, sustentam a organização social 

contemporânea.  

Porém, faz-se necessário compreender que o pagamos um preço muito alto 

para manter o atual modelo social. Segundo afirma Kristeva (1977), esse modelo 

social moderno, e globalizante, é fragmentador de si mesmo, no sentido de que 

destrói a tradição e a cultura de um povo, conduzindo o indivíduo a um não 

reconhecimento de si, de seu papel e de seu lugar na sociedade. Esse processo 

pode, como consequência, levá-lo à condição de ‘subclasse’, no dizer de Bauman 

(2005). 

Retomando a questão da “não passividade”, já falamos de uma ação 

representada em movimentos coletivos ou globalizantes de protestos. Por outro lado, 

a manifestação dessa mesma não passividade também se faz presente na 

individualidade do sujeito, conduzindo-o a viver em constante processo de 

adaptação e readaptação, numa busca contínua para se adequar à nova ordem 

comportamental, social, econômica e cultural moderna.  

Podemos assim, identificar uma diferença de conceito nas duas formas de 

“não passividade” - a coletiva e a individual. Na primeira, observa-se uma postura de 

protesto e de não aceitação às normas e regras impostas pela sociedade. Na 

segunda, verifica-se que a “não passividade” manifesta-se no desejo individual de 

inserir-se nas mesmas regras e normas sociais que, devido à instabilidade própria 

da modernidade, força o indivíduo a uma busca contínua por sua identidade social, 

mesmo que de forma inconsciente, ou de afirmação de seu pertencimento a uma 

categoria ou grupo.  

Segundo Giddens (2002), essa busca contínua em um mundo de riscos e 

perigos exige que o fator “confiança” passe a ser uma condição necessária para a 

convivência entre os indivíduos. Ao mesmo tempo, Bauman (2005) traz para essa 

questão as evidências de que esse mesmo indivíduo percebe a impossibilidade de 

depositar no Estado-Nação a confiança de que este venha a lhe assegurar um futuro 

melhor.  

Nesse contexto, evidencia-se mais um movimento global no qual a 

credibilidade nas instituições governamentais tende, cada vez mais, a diminuir, 

resultando, como conseqüência, em uma busca por outros mecanismos sociais que 

possam assegurar a devida condição de segurança e confiança, criando assim, 

novas categorias de vigilâncias sociais.  
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Assim, passamos a viver num mundo em que o conceito de privacidade é 

redimensionado, pois o individuo passa a ser monitorado em prédios, ruas, 

garagens, lojas de departamento etc. Dessa forma, o fator confiança passa a ser 

uma condição necessária para a interação social em um mundo em que todos 

parecem desconfiar de todos. 

A confiança, na modernidade tardia, serve de ‘plataforma’ segura a partir da 

qual o indivíduo poderá encaixar-se socialmente. É preciso ter confiança nos outros 

e confiar em si mesmo para fazer parte de um novo grupo social, para assumir uma 

nova posição, para mudar de cidade, para tomar uma atitude de protesto ou de 

aceitação, para iniciar uma relação afetiva etc. A confiança, diz Giddens (2002, 

p.11), está diretamente ligada à obtenção de um senso precoce de segurança 

ontológica. 

Parece-nos que o fator ‘confiança’ acaba por configurar-se em um paradoxo 

diante do que acabamos de expor. Ao mesmo tempo em que o sentimento de 

pertencimento identitário cria fronteiras, separa as pessoas em um ‘nós’ e um ‘eles’, 

há sempre a necessidade de pertencimentos a grupos Mesmo assim, é preciso 

aprender a ‘confiar’. Poderíamos dizer: confiar na segurança de seus campos 

sociais17.  

A simultaneidade dos acontecimentos, a separação tempo e espaço, o alto 

dinamismo da modernidade e os mecanismos de desencaixe agem transformando e 

reorganizando a modernidade com seus efeitos globalizantes proporcionados em 

grande parte pela ‘sistematização do trabalho’ (PROST, 1992), pela influência que a 

mídia, aliada à tecnologia, exerceu e exerce em nossas vidas (LÉVY 1999; 

GIDDENS, 2002; LEMOS, 2002) e pela institucionalização da sociedade (GIDDENS, 

2002).  

A mídia, como já vimos anteriormente, impressa ou eletrônica exerce um 

papel extremamente relevante nas mudanças ocorridas em nossa sociedade, seja 

ela contemporânea, seja em seus primórdios, com o jornal, o telégrafo18 e o rádio. 

Como já ressaltado, o forte apelo comercial e ideológico desempenhado pela mídia 

tem influência direta e modifica cotidianamente a vida do sujeito, pois ela oferece um  

                                                 
17 Campos Sociais: são as diferentes instituições tais como a família, grupos de colegas, instituições 
educacionais, grupos de trabalho, partidos políticos etc., Bourdieu (1984, apud WOODWARD, 2000, p. 30). 
18 Cito o telégrafo, pois ele contribuiu para que a informação de fatos ocorridos em lugares distantes chegasse 
mais rapidamente e fosse impressa e divulgada nos jornais. 
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conjunto de “coisas” que, uma vez adquiridas, podem proporcionar  ao indivíduo a 

tão almejada condição de prestígio: o estilo de vida daqueles que são bem 

sucedidos e aceitos socialmente.  

Como, então, conciliar a segurança que a tradição nos oferece e os riscos 

impostos pela modernidade e seus apelos de pertencimento social prestigioso que a 

mídia diz ser o melhor para o sujeito? É interessante destacar que, em suas 

pesquisas, Woodward (2000) nos mostra que a modernidade e sua conseqüente 

globalização não representam necessariamente um mal.  

A sociedade, representada aqui na figura do Estado-Nação, encontraria 

formas alternativas de resistências que acabariam por reforçar e fortalecer o 

sentimento em volta daquilo que os indivíduos entendem como sendo ‘sua tradição’, 

e isso se daria por meio da reconstrução de um passado mítico, não 

necessariamente verdadeiro.  

A referida autora evidencia que para surgir a criação de uma unidade étnica, é 

necessário a existência de características essenciais19 que dêem sustentação à 

formação de uma nação ou de uma comunidade de nações, como por exemplo: 

formação do Reino Unido (ingleses, escoceses e irlandeses) e a comunidade 

européia.  

A manutenção forçada, por interesses políticos ou econômicos, de Estados-

Nações que reúnam etnias diferentes, como por exemplo, sérvios e croatas ou ainda 

judeus e palestinos, têm gerado sérios conflitos sociais que resultam ou apontam 

para uma desagregação social permanente.  

Esses são povos que dificilmente saberíamos separar, histórica e 

biologicamente, onde começa um e termina o outro, já que eles, no decorrer da 

história, passaram por vários processos de hibridização, por meio de colonização 

e/ou diásporas20, de forma que não há como atestar um grau de pureza a nenhum 

deles.  

Apesar desse processo de descentração, o sentimento por esse caráter 

essencialista da identidade se revela atual nos discursos políticos de direita em 

                                                 
19(HALL, 2003): Essas características podem ter como suporte a aparência física, um passado glorioso, uma 
cultura comum ou o desejo de pertencimento por questões de prestígio, ex: pertencer à Comunidade Européia,  
20 Escosteguy (2001, p. 142): A experiência da diáspora que se desconecta do sentido estrito da dispersão dos 
judeus ou de outros povos por motivos políticos ou religiosos, em virtude da perseguição de grupos intolerantes, 
sintetiza, segundo Stuart Hall, a nova configuração que as identidades culturais assumem hoje. “Visto que 
imigração resultou ser o evento histórico-mundial da modernidade tardia, a clássica experiência pós-moderna 
revela-se ser a experiência diaspórica”. 
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países como França, Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha, coincidentemente 

países que recebem uma grande quantidade de imigrantes orientais e mulçumanos. 

Essa busca pela preservação de um passado em comum, fortalecido historicamente 

pela tradição, agiria de alguma forma como um escudo protetor contra a força 

globalizante da modernidade. 

Essa força globalizante, no contexto da modernidade tardia, sufoca a tradição 

que, teoricamente, representa a essência de um povo e que, segundo Giddens 

(2002, p.14), perde seu domínio para o modelo social dinâmico que, por ser instável, 

força o indivíduo a estar sempre pronto a uma recapacitação, estando esta, por sua 

vez, sujeita a várias revisões.  

A recapacitação é a condição de adquirir conhecimentos e habilidades 

significantes e importantes para contornar os problemas que surgem na vida. Dessa 

forma, a auto-identidade em sociedades altamente complexas como as grandes 

metrópoles, em que há um grande contingente de imigrantes, revela-se problemática 

para o sujeito, como vimos no conceito de diáspora.   

Apesar dos grandes avanços tecnológicos, de grandes desenvolvimentos na 

área dos direitos humanos e biológicos, vivemos, como diz Kristeva (1977), a 

fragmentação do tecido social como decorrência da ruptura dos laços que nos liga à 

tradição. Essa fragmentação social conduz o sujeito a vivenciar situações que o 

levam a refletir e a questionar seu papel social e que, invariavelmente, faz com que 

se sinta em crise existencial.  

O conseqüente ‘isolamento social’ do sujeito em crise aparece como uma 

resultante dessa fragmentação do tecido social. A perda da tradição e dos valores 

morais, a separação do tempo e do espaço, os mecanismos de desencaixe, o global 

e o local, a constante vigilância dos atos, as normas e as regras, todo esse 

complexo conjunto de forças contrárias à tradição, aliado à tecnologia, parece nos 

conduzir a um mundo, como o reportado no filme Minority Report, no qual todos os 

indivíduos se encontram sob completa vigilância 24 horas por dia por meio de 

computadores ligados em redes, capazes de localizar e reconhecer qualquer 

cidadão a partir da leitura óptica de sua íris.  

Ainda estamos engatinhando, se compararmos a tecnologia atual com a do 

filme, mas, com certeza, esse engatinhar irá, em pouco tempo, ser um caminhar 

sobre duas pernas firmes. Lemos (2002), em seu livro Cibercultura, traça um perfil 

detalhado sobre a cultura que se desenvolve no ambiente virtual como também 
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sobre a tecnologia que proporciona esse novo olhar sobre o mundo e sobre o ser 

humano que interage por meio da máquina.  

Em Miller (2004), vimos que, em face desse novo contexto, estamos 

presenciando o nascer de um novo ser social, aquele que faz uso de um computador 

para não apenas interagir socialmente, mas para se revelar, para poder mostrar-se 

humano, uma vez que se encontra protegido pela tela do computador.  

Se na sociedade real assistimos a um quadro não muito animador no que diz 

respeito às relações humanas e às grandes dificuldades que o indivíduo precisa 

superar no decorrer de sua existência, o ambiente virtual, com o suporte da Internet, 

oferece, por intermédio de suas páginas pessoais, blogs, chats, mensager (MSN) e 

fotologs, a oportunidade de desprendimento e de descompromisso que conduz o 

indivíduo a várias situações de interações comunicacionais muito mais livres e 

abertas que a interação face a face.  

A comunicação na Internet é um processo dialético frenético, multimodal, em 

que se misturam imagens, sons e palavras escritas, por meio dos quais ocorre a 

mediação da experiência interativa e comunicativa proporcionada pela tecnologia de 

ponta e por esse novo modo de se comportar.  

É nesse sentido que estamos caminhando e vendo surgir um novo modelo de 

identidade ou, no dizer de Giddens (2002), apenas mais um ajustamento ou 

readaptação ao sistema.  

Dependendo dos pressupostos e dos métodos de análises, podemos 

encontrar muitas e variadas abordagens sobre o tema identidade na modernidade. 

Assim, ao explorar o conceito de identidade cultural, que se evidencia a partir dos 

múltiplos posicionamentos que assumimos quando interagirmos com o ‘outro’, Silva 

(2000) apresenta uma interessante discussão sobre identidade, enfatizando a 

relação de diferença que existe implicitamente quando afirmamos sermos algo ou 

alguém.  

Numa relação paradoxal, temos que a identidade e a diferença andam juntas 

como faces contrárias de uma mesma moeda, uma não podendo separar-se da 

outra. Nessa abordagem, o autor nos mostra que, assim como a linguagem, a 

identidade não é uma entidade estável. Ela está sujeita ao contexto social, histórico 

e cultural em que vivemos e, por essa razão, está imbricada de relações de poder.  

A identidade, assim explorada, se constrói a partir da relação entre aquilo que 

afirmamos ser e aquilo que não somos. É importante observar que no ato de fala da 
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afirmação de ser, dizemos também aquilo que não somos, como no exemplo dado 

em Silva (2000, p. 77): “sou brasileiro”.  

Ser brasileiro implica não ser de nenhuma outra nacionalidade. Dessa forma, 

ao nos comunicarmos interagindo socialmente, construímos, por meio da linguagem, 

uma representação daquilo que consideramos ser a nossa identidade por oposição 

àquilo que não somos.  

É por meio da linguagem, do discurso, da conduta verbal, que o indivíduo, 

interagindo em um ou diversos contextos comunicacionais, assume um papel, um 

posicionamento de pertencimento a um grupo, uma atitude pessoal e reflexiva 

consigo mesmo, uma atitude em relação aos outros e um posicionamento ideológico 

no qual se evidenciam os processos de avaliação dos movimentos sócio-políticos, 

de normas e crenças da escala social e de pertencimento cultural.  

De outra forma dito, a identidade, no sentido mais amplo, refere-se a uma 

interação dialética entre o individual e o social em um dado contexto sócio-histórico 

cultural, e esse movimento também se encontra presente nos ambientes virtuais da 

Internet. 

Enfatizando o já dito, assim como a própria linguagem, a identidade não é 

algo estável. Pelo contrário, é dinâmica e instável, podendo ser compreendida 

apenas dentro de um contexto de significações que lhe dá sentido. A identidade é 

fruto da cultura e dos sistemas simbólicos. Hall (2000, p. 108) diz ainda:  

 
O conceito de identidade aqui desenvolvido não é, portanto, um conceito 
essencialista, mas um conceito estratégico e posicional [...] Essa concepção 
aceita que as identidades não são nunca unificadas; que elas são na 
modernidade tardia, cada vez mais fragmentadas e fraturadas; que elas não 
são singulares, mas multiplamente construídas ao longo do discurso, 
práticas e posições que podem se cruzar ou ser antagônicos. 

 

Quantas e quantas vezes ouvimos, durante nossa vida, que somos inferiores 

aos europeus e norte-americanos por sermos sul-americanos. A idéia, a palavra dita, 

repetida, passada adiante adquire força com a repetição, com o uso, a ponto de 

tornar-se verdadeira na consciência coletiva. Mas o indivíduo, ele mesmo, não se 

encontra preso a essa identidade de derrotado. Basta um simples ‘cruzamento de 

fronteira’ para que esse mesmo indivíduo se desvencilhe da velha identidade e 
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assuma uma nova, visto que, segundo Tajfel21 apud BAUGNET (1998), todo 

indivíduo tende em direção a uma identidade social positiva. 

Vencer os obstáculos impostos socialmente representa para o indivíduo uma 

ascensão na escala social e, conseqüentemente, mais acesso aos bens sociais e às 

relações de poder. O sentimento de pertencimento a um grupo ou categoria põe em 

relevo as semelhanças e as diferenças entre indivíduos. Haverá sempre um “nós”, 

positivo, em detrimento de um “eles”, negativo.  

De acordo com Silva (2000, p. 81), podemos dizer que onde existe 

diferenciação – ou seja, identidade e diferença – aí está presente o poder.  Essa 

divisão em classe ou categoria, de pertencimento a um ou mais grupos, entre um 

“nós” e um “eles” é constitutivo do modelo social contemporâneo. Hoje em dia é 

bastante comum, ao folhearmos revistas ou jornais, encontrarmos chamadas de 

reivindicações das mais variadas categorias. Nelas há sempre, implícita ou 

explicitamente, a idéia de fronteira, divisão. Há a categoria dos políticos, dos Sem-

Terra, dos fora-da-lei, dos médicos, dos favelados, dos intelectuais e, até mesmo, 

“dos excluídos”.  

Nessas várias categorias, a demarcação de fronteira indica quem está dentro 

e quem está fora. O “nós” e o “eles” pode representar os “bons e os maus”, os 

“incluídos e os excluídos”, os “privilegiados e os não privilegiados”. É nessa divisão 

em classe que os sentimentos identitários de pertencimento demarcam as fronteiras 

dos grupos e estabelecem as relações de poder socialmente estabelecidas.  

Cada uma dessas categorias comporta seu próprio discurso ideológico, 

cabendo aos seus representantes difundi-lo, fazê-lo valer socialmente, reivindicar 

direitos, assumir uma posição de valor e prestígio na sociedade. Porém, essas 

relações não se dão sem conflito, haverá sempre uma disputa, a partir das 

diferenças, ressaltando a oposição entre o “nós” e o “eles”.  

Em psicologia social, essa relação entre grupos pode ser explicada a partir da 

análise do nível posicional no qual são privilegiados os processos em que os 

indivíduos assumem posições sociais assimétricas: patrão/empregado, 

negros/brancos, ricos/pobres, feminino/masculino, homossexuais/heterossexuais 

etc. 

                                                 
21 In. BAUGNET, L. L’identité sociale. Dunot, Paris, 1998. 
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A idéia de que existe um ideal identitário a ser alcançado aponta para o 

conceito de ‘normalização’. Segundo Silva (2000, p. 83), normalizar significa eleger – 

arbitrariamente – uma identidade específica como parâmetro em relação ao qual as 

outras identidades são avaliadas e hierarquizadas. Ou seja, ter determinada 

identidade como ‘norma’ significa que ela passa a ser o padrão a ser alcançado, o 

padrão positivo de identidade na sociedade.  

Dessa forma, os valores sociais, determinados por contextos históricos e 

culturais, econômicos e políticos, podem variar de acordo com o tempo. Em uma 

sociedade como a brasileira, em que há um grande contingente de desempregados, 

o ideal de identidade é ser alguém de prestígio social, ter uma boa educação, ser 

bem sucedido no emprego, poder constituir uma família, pertencer a um grupo social 

privilegiado e ter boa condição financeira, não necessariamente nessa ordem.  

Na relação identidade e diferença, normal e anormal, o que não se enquadra 

no protótipo da normalidade é, por exclusão, anormal. Essa condição de não 

pertencer ao modelo identitário almejado socialmente pode desencadear no 

indivíduo comum uma crise identitária (Giddens, 2002).  

Como enfatizado anteriormente, a força midiática, o apelo consumista e a 

incapacidade de acompanhar as transformações pelas quais passa a sociedade 

contemporânea empurram, cada vez mais, o indivíduo comum à marginalidade.  

Porém, não raro, essas minorias se fazem ouvir e ditam, também, modelos de 

comportamento. Podemos citar como exemplo os bailes funks, os rastafaris, os 

rappers, os metrosexuais. Conforme observa Lemos (2000), nos contextos virtuais 

do ciberespaço todas as formas da sociedade contemporânea estão presentes, os 

“normais” e os “anormais”: o presenteísmo22, o tribalismo23, o erotismo e a violência.  

Na vida real, o livre transitar entre grupos sociais distintos é algo difícil e, 

praticamente, somente permitido aos que já se encontram em posições privilegiadas 

economicamente. Esses obstáculos inexistem nos ambientes virtuais. Salvo raras 

exceções, a Internet permite ao indivíduo circular/navegar, dar e receber 

informações, conhecer e interagir “livremente” com pessoas, que estejam 

conectadas à rede, no universo da cibercultura, independentemente dos seus reais 

                                                 
22 Presenteísmo: sentimento, quase que patológico, no qual é colocado a ênfase no presente em detrimento de 
perspectivas futuras.  
23 Tribalismo: condições, ou conjunto de características, do que é tribal. Grupos sociais que adotam roupas e 
comportamentos distintos a fim de se destacarem uns dos outros. (Fonte: Dicionário Aurélio, 2a edição; 36a 

Impressão) 
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campos de pertencimento, já que a incerteza, ou o não conhecimento, de quem vem 

a ser esse ‘outro’ com quem interagimos permite que o ‘outro’ possa assumir papéis 

variados conforme seu ‘espírito’: ele pode ser jovem, velho, mulher, homem, cristão, 

ateu, esotérico, rico, pobre, intelectual, doente, saudável, o uso de ‘máscaras’, por 

parte dos usuários de Internet, é muito mais comum do que possamos imaginar.  

É o que nos mostra o exemplo citado em Miller (2004), no qual uma mulher 

jovem e saudável faz se passar por um doente terminal, chegando mesmo a simular 

sua morte. Qual não foi a surpresa dos “amigos virtuais” que desejaram prestar 

homenagens à amiga falecida e descobrir que ela era um personagem virtual. Após 

o fato, passaram a ter uma postura cética a tudo que diz respeito ao ambiente 

virtual. 

Apesar de todo tempo gasto na realidade virtual, a experiência por meio de 

um computador não age sobre o indivíduo com a mesma intensidade que uma 

experiência concreta, real, vivenciada. No contexto real, a tentativa de ascensão 

positiva da identidade cria, nas estruturas sociais, movimentos que agem como 

forças antagônicas.  

Uma, tende a fixar a identidade do indivíduo em seu contexto social, e a outra, 

por meios de deslocamentos, viagens, diásporas, cruzamento de fronteiras, 

nomadismo, conduz o indivíduo a experimentar o sentimento da instabilidade 

identitária. Nesses contextos, ocorrem os deslocamentos de identidade por meio de 

processos de miscigenação, hibridização24, aculturação, entre outros.  

Ao passar por um processo de “cruzar fronteiras”, o indivíduo já não é o 

mesmo, na medida em que sofre a influência de toda uma gama de novas 

experiências sociais e culturais, percebe-se modificado naquilo que acreditava ter 

como algo fixo: sua identidade.  

É o que se observa na passagem que se segue, escrita pelo personagem 

‘Lawrence da Arábia’25 que escreveu para sua mãe, após uma experiência de anos 

                                                 
24(Silva, 2000, p. 88): O hibridismo está ligado aos movimentos demográficos que permitem o contato entre 
diferentes identidades: as diásporas, os deslocamentos nômades, as viagens, os cruzamentos de fronteiras. Na 
perspectiva da teoria cultural contemporânea, esses movimentos podem ser literais, como na diáspora forçada 
dos povos africanos por meio da escravização, por exemplo, ou podem ser simplesmente metafóricos.  
25BELT, Don. O herói da Arábia.  National Geographic Brasil. Ano 5, nº 53, p. 44-67,  Set 2004.  
Erudito inglês que virou guerreiro, Lawrence adotou a túnica árabe durante toda a campanha do deserto [...] 
Lawrence trabalhou durante anos na Síria, aprendeu a admirar seus habitantes [...] sonhava em poder ajuda-
los a conquistar a liberdade. A revolta dos árabes contra o Império Otomano também servia à estratégia 
britânica em sua guerra contra os turcos em 1917 [...] quando a revolta alcançou a vitória, a Grã-bretanha 
traiu seus companheiros árabes.    
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nos desertos do Oriente Médio, vivendo no meio das comunidades locais: Aqui me 

visto como árabe e, ao conversar, mudo, sem perceber, do inglês para o francês e 

para o árabe. [...] Acho que vou encontrar alguma dificuldade para voltar a ser 

inglês. (N.G.B. 2004, p. 53) 

De acordo com Silva (2000), os vários deslocamentos, intencionais ou não, 

favorecem os processos de hibridação, sincretismo e crioulização cultural que 

acabam por desestabilizar, modificar e transformar as identidades originais.  

Na citação que se segue vemos um exemplo bastante representativo das 

conseqüências das diásporas, em culturas seculares como a dos índios norte-

americanos, que atualmente se encontram em processo de reconstituição identitária.   
 

[...] minha mãe era abenaki; meu pai, slovak; e só na adolescência fui me 
dar conta de que eu era índio. Mesmo então, demorou muito para minha 
mãe aceitar que eu era o primeiro da família em três gerações a “assumir”, a 
procurar parentes e anciões que pudessem me ensinar as histórias e a 
língua que meu avô abenaki nunca havia compartilhado comigo. Por algum 
tempo, minha mãe referiu-se a mim como “meu filho índio”, até o dia em que 
minha irmã caçula, Margaret, perguntou: “Mas, mamãe, então você e eu 
somos o quê?” (N.G. 2004, p.132)26 

 

Durante o período de colonização da América do Norte até a atualidade, os 

índios americanos passaram por uma quase dizimação de seu povo, longos 

períodos em que eles precisaram ficar ‘transparentes’ aos olhos da sociedade 

americana, seguido por diásporas forçadas que os espalharam por todo continente, 

fazendo-os misturar-se às populações das grandes cidades. Nesse processo, esses 

indivíduos deixaram para trás a língua, a cultura e a tradição de suas origens.  

De efeito menos ‘destruidor’ que as diásporas, vamos encontrar na metáfora 

da viagem o caráter móvel da identidade. A viagem permite ao indivíduo 

experimentar a sensação de sentir-se estrangeiro,   

 
[...] posicionando-o, ainda que temporariamente, como o “outro”. A viagem 
proporciona a experiência do “não sentir-se em casa” que, na perspectiva 
da teoria cultural contemporânea, caracteriza, na verdade, toda identidade 
cultural. Na viagem, podemos experimentar, ainda que de forma limitada, as 
delícias – e as inseguranças – da instabilidade e da precariedade da 
identidade.[...]  (Silva, 2000, p. 88). 

 

                                                 
26 BRUCHAC, Joseph. Índios: cenas de um novo tempo. National Geographic Brasil. Ano 5, nº 53, p. 117-133, 
Set 2004. 
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  Esse movimento de cruzar fronteiras, tendo a certeza que poderá retornar à 

segurança de seus campos sociais de pertencimento, age sobre o indivíduo como 

uma experiência positiva, algo que vai ampliar sua compreensão sobre si mesmo e 

sobre o ‘outro’. 

Escosteguy (2001) exemplifica esse sentimento de incompletude identitária na 

trajetória pessoal de Stuart Hall27, posta na figura do “forasteiro familiar”, na qual ele 

demonstra o sentimento de não se sentir inteiramente jamaicano, apesar de ter 

nascido na Jamaica, tampouco  inglês, apesar de ter sido educado dentro do modelo 

educacional inglês e morar na Inglaterra.  

O conceito de hibridismo que encontramos em Silva (2000) nos mostra a forte 

influência de uma cultura sobre a outra e o inevitável processo de troca de 

experiências que os indivíduos estão sujeitos ao cruzar as fronteiras que delimitam 

um conjunto identitário considerado ‘puro’.  

Tomemos como exemplo culturas como a chinesa, a mongólica, os russos 

siberianos, coreanos etc. Esses povos se mantiveram, por um longo período 

histórico, isolados tanto geográfica quanto politicamente e, mesmo que atualmente 

ainda seja difícil uma interação real entre ocidentais e orientais, o computador se 

encarrega de eliminar as distâncias.  

É o que nos mostra a experiência desenvolvida pela Universidade de 

Berkeley, na Califórnia, com alunos de diferentes países interagindo e se 

conhecendo por meio de um programa de computador (KERN, 2000).  

Conforme vimos, o conceito de identidade, antes essencialista, agora 

posicional, é representativo daquilo que constitui o sujeito cultural e socialmente, 

seja em sua individualidade ou em sua coletividade, representada em categorias ou 

grupos de pertencimento. De caráter instável, dinâmico e sujeito ao contexto sócio-

histórico, esse conceito de identidade, representa um sentimento de identificações 

que pertencem ao ‘imaginário’ individual e coletivo. Isso devido ao mesmo caráter 

instável que conduz o indivíduo a estar sempre pronto a uma readaptação às 

normas.  

                                                 
27 Stuart Hall é professor da Open University, Inglaterra. Foi um dos fundadores do importante Centre for 
Contemporary Cultural Studies, da Universidade de Birmingham, Inglaterra, tendo sido seu diretor de 1970-
1979. É uma das figuras mais importantes da área de estudos sociais.  
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As identificações na pós-modernidade não se consolidam. O indivíduo 

encontra-se sempre na condição de novamente se readaptar. Como ressalta Hall 

(2000), as identidades são incessantemente reconstruídas.  

Assim, no contexto atual, fazemos apelo constante à ‘tradição’ como forma de 

podermos resgatar uma segurança identitária ‘mítica’, perdida com a chegada do 

Iluminismo, do positivismo (modernidade), construtivismo (pós-modernidade),  

apresentada principalmente nos conceitos de Freud, e sua releitura por Lacan, no 

qual vemos o deslocamento do sujeito cartesiano para o de sujeito 

inconsciente/assujeitado.  

 Diante do exposto, é justificável que, no momento social em que vivemos, a 

Internet, por meio de seus páginas comunicativas multimodais, venha tentar 

restabelecer a confiança no ‘outro’.  

Apesar dessa aproximação no mundo virtual, continuamos a olhar o ‘outro’ 

com desconfiança e, mantermo-nos afastados desse mesmo ‘outro’ no mundo real. 

Schittine (2004), ao fazer referência à figura do ‘forasteiro’ que surge nas grandes 

cidades, lembra-nos que no ambiente socializado em que vivemos, cada um, 

reconhecendo seu papel social, consegue distinguir com clareza quem é quem no 

que se refere aos pertencimentos a grupos identitários. No entanto, no ambiente 

virtual da Internet, esse processo não é possível.  

Terreno fértil para o ensaio de identidades fragmentadas, a Internet permite 

que esse ‘outro’ passe por semelhante, pois não há como identificar a figura do 

forasteiro. Assim, no jogo de interação comunicativa, esse forasteiro insere-se em 

determinados grupos e passa a ser aceito como igual.  

As barreiras dos preconceitos sociais no que se refere ao nível sócio-

econômico, crenças e valores podem facilmente serem derrubados, pois as regras 

que imperam no ambiente virtual são rapidamente adquiridas por seus usuários, ou 

como diz Schittine (2004, p. 97), as regras que determinam quem se enquadra ou 

não em um determinado grupo são mais fluidas e mais propensas a serem 

ultrapassadas, e por isso os grupos se interpenetram, fazendo com que as 

características identitárias responsáveis pelos rompantes de preconceito 

desapareçam no mundo virtual, porque passamos a ‘ver o outro’ por meio daquilo 

que ele representa através do que cria ou escreve.  
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3.3 GÊNERO ANTECEDENTE: DE ONDE VEM O BLOG? 

 
3.3.1 O diário íntimo e o blog: uma fronteira entre a esfera privada e a pública  

 

Passear os olhos pela infinidade de opções de blogs nos dias atuais é sentir-

se convidado a entrar em um universo de informações, na maioria das vezes, de 

caráter intimista. Palco de todas as confissões, os blogs revolucionaram o modo 

como o ser humano lida com seus problemas, mas também é o lugar onde pode ser 

tratado de ciência, fofoca, erotismo, aficionados por jogos, poesias, músicas etc.      

Apesar do grande entusiasmo com que foram adotados por internautas do 

mundo inteiro, os blogs são bastante recentes e nem sempre foi de ‘bom tom’ 

espalhar suas ações e confissões aos quatro cantos do mundo.  

Segundo Schittine (2004), a escrita nos diários íntimos do século passado era 

considerada uma “escrita do segredo”, e os autores desses escritos compreendiam 

que o diário simbolizava uma fronteira entre aquilo que podia ser compartilhado com 

seus familiares, ou amigos, e aquilo que eles consideravam estritamente privativo e 

íntimo. 

Apesar de fortemente criticado pelos literários do século XIX, a ponto de ser 

considerado como um gênero menor, o diário íntimo torna-se com o tempo um 

gênero narrativo que se estabelece e finca raízes. Muitos diários íntimos, após a 

morte de seus autores, foram editados e hoje fazem parte de uma lista de obras 

consideradas relevantes pela riqueza de informações históricas e culturais que 

marcaram uma época (BOSI, 1994).  

Como exemplos de escritores que fizeram uso de seus escritos íntimos em 

sua suas obras, podemos citar, entre outros: Proust, Dostoievski, Jorge Luis Borges, 

ou ainda, o diário da pintora mexicana Frida Kahlo que, além de relatar seu drama 

pessoal com Diego Riveras, seus encontros e desencontros, recheou seu diário com 

vários desenhos, entre eles, esboços de suas obras de arte. O diário de Anne Frank 

ficou famoso em todo o mundo por relatar a luta de uma família judia para se manter 

unida durante a 2a Grande Guerra.  

Como esses, vários outros diários foram e continuam sendo escritos em 

algum lugar por alguém que sente necessidade de falar de si mesmo, de suas 

angústias e subjetividade. Esse falar de si mesmo nos diários íntimos se aproxima 
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em muito do que hoje é objeto de estudo por várias correntes de estudos distintas, 

são as chamadas ‘histórias de vida’.  

Nas histórias de vida, o indivíduo, ao recontar sua história, vai em busca, de 

lembranças remotas que, muitas vezes, segundo Halbwachs28(1938), necessitam da 

comprovação do ‘outro’ para que adquira validade.  

Durante o processo, o narrador compartilha lembranças que tentam dar conta 

de toda sua vida, ora carregadas de emoções tristes, ora funcionam como elos que 

ligam fatos importantes e decisivos. Procurando, a partir de sua posição presente, 

reconstruir suas lembranças remotas, vê-se que há sempre no discurso uma 

tentativa de organizar cronologicamente os fatos de modo a garantir a coerência da 

narrativa, como também validar os posicionamentos em momentos importantes, no 

qual ocorre a tomada de consciência reflexiva.  

No entanto, algumas vezes, a narrativa vai se construindo de forma 

fragmentada, pois a memória atende a um chamado inconsciente, fazendo com que 

momentos distintos de sua vida surjam lado a lado numa mesma narrativa. Desse 

modo, a história vai se construindo numa perspectiva que parte do presente para o 

passado e, ao mesmo tempo, projetando-se no futuro.  

A idéia de que a vida de outras pessoas possa ser objeto de interesse para o 

conhecimento universal encontra respaldo nos trabalhos desenvolvidos pelos 

sociólogos da Escola de Chicago, como também no fato de que a narrativa de 

experiências vividas representam modelos de micro-relação social, ou ainda, 

conforme Ferrarotti (1988, p.27), “todo ato individual é uma totalização sintética de 

um sistema social. Toda narrativa de um acontecimento ou de uma vida é, por si só, 

um ato, a totalização sintética de experiências vividas e de interação social”. 

Nos relatos dos diários, a diferença se situa exatamente no fato de o 

escrevente29 relatar um fato recente, algo que ele acabou de vivenciar, que o impeliu 

a escrever, quer dizer, toda a carga emocional que motivou aquela escrita se fará 

presente, deixará marcas atuais mesmo que sejam pinceladas com as cores que o 

escrevente deseja, como em um jogo em que o escrevente irá procurar sempre 

preservar sua imagem, até para si mesmo, pois o que o escrevente relata pode não 

                                                 
28 In: SANTOS, M. S. dos, Memória coletiva & teoria social. São Paulo: Annablume, 2003. 
29 Escreventes: Adotaremos o termo utilizado por Denise Schittine para se referir às pessoas que escrevem 
diários íntimos. Os que escrevem  blogs chamaremos de blogueiro. 
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corresponder, necessariamente, ao que ocorre na realidade, podendo muitas vezes 

haver uma mistura de ficção e realidade. 

Se, em sua essência, o diário representava uma escrita do segredo, algo de 

diferente ocorreu na postura dos escreventes no final de séc. XX e o início do séc, 

XXI. Antes, os conteúdos desses diários eram considerados privados, sendo 

considerado um ato de desrespeito adentrar no ‘jardim secreto’ das confidências 

sem a devida permissão.    

Atualmente, existe um movimento contrário em sua versão digital, o blog. 

Esse movimento conduz o blogueiro, cada vez mais, a tornar público seus escritos, 

mesmo aqueles que dizem respeito à sua intimidade.  

Para entendermos como se deu esse processo de inversão de 

comportamento, faz-se necessário voltar um pouco nosso olhar para um passado 

recente numa tentativa de compreendermos algumas mudanças pelas quais passou 

nossa sociedade.  

O ato de escrever um diário íntimo remonta ao período do Renascimento 

europeu. Diferentemente de sua versão digital, o diário íntimo representava uma 

fronteira, ou um marco de defesa, da intimidade do indivíduo entre a esfera privada e 

pública. A prática da escrita íntima permitiu ao indivíduo comum a oportunidade de 

escrever sobre si mesmo, ou sobre qualquer coisa que lhe viesse à mente, sem 

sofrer as exigências do estilo narrativo.  

Não mais apenas os escritores famosos tinham o direito de falar de si, o 

indivíduo comum descobria no diário íntimo a oportunidade de falar sobre sua 

subjetividade, seus medos, sobre como ele se entendia como pessoa, de poder 

relatar ali os segredos que não podiam ser revelados. Dessa forma, o diário íntimo 

transforma-se em um ‘jardim secreto’, lugar onde o indivíduo podia refugiar-se para 

encontrar a si mesmo.  

Apesar de muitas vezes esses escritos descreverem experiências pessoais 

que os autores desejavam compartilhar com outras pessoas, nem sempre isso 

acontecia porque esse compartilhar implicava expor-se, revelar os outros ‘eus’ que 

existem em cada um, e essa situação poderia ser constrangedora para a maioria dos 

escreventes.  

Fruto não apenas das mudanças comportamentais contemporâneas, mas 

também do desejo pela exposição exacerbada, o indivíduo encontra nas páginas 

dos blogs as condições suficientes e necessárias para explorar novos modelos de 
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interação com o outro, no qual os limites para a exploração da imagem do “eu” 

inexistem. A segurança proporcionada pela tela do computador tornava todo tipo de 

experiência interativa virtual possível.  

No entanto, ao mesmo tempo em que a tela do computador aproxima as 

pessoas com interesses comuns, elas continuam a ser estranhas umas para as 

outras e, mesmo quando há uma interação30 entre usuários, não há garantias de que 

o que o leitor está lendo é verídico.  

Muitas vezes, um relato é propositadamente impregnado de ficção com o 

intuito de causar maior impacto no leitor. Essas são apenas estratégias utilizadas 

para manter a fidelidade de seu público. Considerando a enorme variedade e 

quantidade de informações disponíveis, faz-se necessário incrementar ao máximo o 

conteúdo de sua página, tanto no visual – layout – quanto na qualidade do que é 

oferecido, ficando a critério do leitor acreditar ou não no conteúdo divulgado.   

O problema da veracidade de um relato não atinge apenas os textos expostos 

em blogs, mas o fato de alguns autores de blogs manterem em sigilo suas 

identidades afasta a possibilidade de buscarmos indícios que comprovem se o que 

ele diz é verdadeiro.  

Perante a estimativa de existirem dez milhões de páginas pessoais, ainda no 

ano de 2005, revela a imensidão de variedades de comportamentos que podemos 

encontrar no ciberespaço, e afirmar que certo tipo de comportamento tem 

predominância sobre um outro pode vir a ser uma atitude errônea.  

O que temos de concreto é que não há uma estimativa, nem pesquisa, que 

afirme quantos blogueiros fazem uso de um nome fictício ou legítimo e muito menos 

atestar sobre a veracidade de seus relatos. Além do mais, os internautas, quando 

entram em um blog, não estão em busca de saber o quão verdadeiro é o relato e 

seu autor.  

O que eles buscam realmente é encontrar ali os indícios identitários que 

permitam situá-lo como pertencente àquele grupo. Por isso, ele deixa comentários, 

volta no dia seguinte para ler como foi avaliado seu comentário e volta a alimentar o 

contador e a postagem, estimulando o blogueiro a continuar escrevendo, criando, 

                                                 
30 No blog, essa interação pode dar-se de duas maneiras: por meio de trocas de e-mails e por meio de 
comentários que são respondidos pelo blogueiro em sua postagem. 
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assim, uma corrente que une pessoas que pensam e agem de forma mais ou menos 

semelhante. 

O diário íntimo e sua versão digital diferenciam-se, principalmente, no que diz 

respeito ao suporte31. O primeiro tem como suporte um caderno ou um livro, 

destinados ou não para esse fim. O segundo tem sua existência diretamente 

vinculada ao uso de um computador. Trata-se de uma realidade virtual real, mas não 

concreta (LÉVY, 1999).  

Os diários acumulados na estante lembram ao escrevente que ele tem um 

passado escrito e que está ali ao alcance de suas mãos, pronto para ser resgatado 

sempre que ele sentir vontade. Além disso, no diário convencional, todas as 

tentativas de escritas ficam marcadas nas folhas de papel, até o próprio 

envelhecimento do papel faz parte da história do indivíduo na medida em que mostra 

a ação do tempo sobre o papel, lembra que ele também, o escrevente, já não é mais 

a mesma pessoa.  

Já o diário virtual, seja ele em formato de blog, ou simplesmente arquivos de 

computador, encontra-se sempre pronto para ser modificado. A cada nova leitura, o 

usuário poderá corrigir ‘erros’, tentar explicar melhor o já dito, acrescentar 

informações, apagar outras, e essa ‘restauração’ constante ‘compromete’ a 

autenticidade dos relatos, já que o mais importante para o blogueiro são efeitos de 

sentido que seu texto precisa causar no internauta e não o teor de verdade.  

Nos escritos virtuais não aparecem as marcas do tempo nem a quantidade de 

volumes já escritos. Eles estão todos lá, ano após ano, mas não visíveis e, por isso 

mesmo, não têm o mesmo impacto visual dos diários convencionais.  

O computador permitiu que houvesse, além de uma mudança de suporte do 

diário íntimo, uma abertura para novas relações entre o escrevente e os leitores 

desse diário.  

No universo dos escritos íntimos, parece-nos tentador entrar no mundo do 

‘outro’. Conhecer sua intimidade ou até mesmo as coisas banais de seu dia a dia. 

Segundo Schittine (2004), o leitor que se sente motivado a ler os escritos do ‘outro’ o 

faz por razões diversas e uma delas é a necessidade de reconhecimento, de 

                                                 
31Segundo Marcuschi (2003), o suporte tem a ver centralmente com a idéia de portador do texto, mas não no 
sentido de um meio de transporte ou veículo, nem como um estático e sim como um locus com o qual o texto se 
fixa e que tem repercussão sobre o gênero que suporta. 
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perceber que esse alguém que provavelmente nunca conhecerá vive situações 

semelhantes às suas.  

Outro motivo é simplesmente o prazer de ‘olhar’, ou o voyeurismo32. Mas 

apenas o gosto por esse tipo de comportamento não justifica, amplamente, o desejo 

de buscar diariamente e acompanhar, por meio da leitura de um blog, a vida de um 

estranho. 

Assim, podemos tentar responder a seguinte questão: será que apenas o fato 

da existência do computador implica mudança de atitude por parte dos escreventes, 

de querer expor sua intimidade, ou será que esse comportamento não seria apenas 

um reflexo de um novo modelo de comportamento sociocultural que atinge toda a 

sociedade? 

Muito antes de o computador pessoal figurar como um dos bens de consumo 

mais desejados por ávidos compradores, um movimento social de caráter econômico 

surgia em nossa sociedade, a mídia. Giddens (2002) aponta para a importância das 

transformações sociais e culturais causadas como conseqüências da modernidade 

em nossas vidas e a mídia, tal qual como a conhecemos atualmente, é fruto das 

inovações tecnológicas como o jornal, o rádio, o cinema e a televisão.  

A modernidade tecnológica e o capitalismo alteraram o ritmo de vida e 

costumes, fazendo surgir novas formas de organização social. O jornal, o rádio, o 

cinema e a televisão são os grandes inventos responsáveis por boa parcela dessas 

mudanças. A transmissão de imagens e sons em escala mundial fez com que a 

cultura das grandes metrópoles fosse rapidamente assimilada por milhões de 

pessoas em diferentes partes do globo, proporcionando o surgimento da idéia de 

globalização.  

Com o cinema e a televisão, nasce e ganha força a indústria do 

entretenimento, do culto aos famosos. Atualmente, os reality shows nos convidam a 

observar a vida alheia com hora marcada. Programas como Big Brother e Casa dos 

Artistas colocam em evidência os novos hábitos do homem moderno: o desejo de se 

expor e de observar o ‘outro’, sem a necessidade de fazê-lo de forma dissimulada. 

Seguindo essa mesma linha de abertura - transparências, permissão à 

invasão alheia etc. - a arquitetura dos prédios chamam a atenção com suas paredes 

                                                 
32 Voyeurismo: desvio sexual no qual o prazer é obtido pela visão, em segredo, de cenas eróticas. Aqui, 
adotamos o termo para designar, também, aquele que aprecia ler os escritos íntimos do outro.  
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de vidros. Muitas vezes, assim como nos blogs, essa tendência apenas sugere 

transparência, revelando apenas sombras do que há no outro lado.  

Como que detectando uma tendência de queda da hierarquização, surgem os 

lofts nas grandes e pequenas empresas. Porém, apesar desse dispositivo, a 

perspectiva de uma maior aproximação entre as pessoas não se realiza. O que se 

observa é que cada um defende seu espaço e se fecham em si mesmo.  

O mesmo comportamento é observado dentro das residências modernas 

onde cada morador tem seu próprio quarto, sua própria TV, seu próprio computador, 

ficando a sala de jantar como sendo o único espaço destinado à interação entre os 

familiares.  

Segundo Schittine (2004, p. 35), o homem da modernidade fecha-se cada vez 

mais em si mesmo, defende sua privacidade até mesmo daqueles que lhe são mais 

próximos. No caso do blog, o escrevente aceita a observação externa desde que 

seja de uma forma que ela não possa atingi-lo diretamente.  

Esse distanciamento fornece uma sensação de segurança só proporcionada 

pela tela do computador, uma vez que ele permite ao usuário expor seus 

pensamentos e idéias sem sofrer as conseqüências de ser identificado, como 

exposto em Miller (2004).  

Vivemos em um mundo no qual nos deparamos todo o tempo com situações 

de risco. Como vimos, Giddens (2002) nos fala da iminência do perigo em nossas 

vidas, de como temos que nos adaptar a viver em uma sociedade de risco. No 

âmbito mundial, vivemos sob a ameaça constante de armas nucleares, atentados 

terroristas, invasões de territórios, poluição do ar, dos rios e do mar.  

Dentro de nossas cidades, há os perigos com assaltos, seqüestro, trânsito 

etc. Enfim, perigos que o indivíduo moderno precisa aprender a conviver para poder 

sobreviver sem grandes traumas psicológicos.  

Mas esses riscos sociais conduzem o indivíduo, cada vez mais, a procurar a 

segurança, fechando-se em si mesmo ou em grupos, e essa segurança é, em parte, 

fornecida pela indústria do entretenimento e pela tela do computador. Uma vez que 

as relações entre os indivíduos não ultrapassam a tela do computador, há uma 

tendência para o estabelecimento de uma relação de confiança entre eles.  

Quando há afinidades recíprocas na interação, essa confiança demanda uma 

intimidade, criando um ambiente propício para que o escrevente sinta-se a vontade 
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para relatar seu cotidiano ou até mesmo coisas íntimas. Para ele, é fundamental que 

exista alguém que leia o que ele escreve, pois essa é sua maior motivação.  

Se por um lado somos motivados, pela mídia, a mudarmos nosso estilo de 

vida, nossos costumes e tradições, por outro lado, os riscos impostos pelo novo 

modelo de sociedade nos impelem a desconfiar sempre do ‘outro’ que tem algum 

poder sobre nós, seja esse ‘outro’ nossos familiares, nossos amigos ou colegas de 

trabalho.  

A necessidade constante por uma relação em que podemos confiar no ‘outro’ 

encontra no ambiente virtual condições ideais para florescer, desde que esse ‘outro’ 

permaneça por trás da tela. Como ressalta Schittine (2004), vivemos numa 

‘sociedade de vigilância’. O poder de/sobre a vigilância dos cidadãos escapa do 

poder do Estado e passa para o controle da população, de grandes empresas, dos 

meios de comunicação etc.  

Há vigilância nos prédios, nos supermercados, nas ruas, e tudo isso se passa 

com e sem o nosso consentimento. Esses mecanismos de vigilância funcionam 

como controles de prevenção contra a ameaça que uma parcela da sociedade 

representa, seja essa parcela local ou global.  

Uma pequena parcela dessa vigilância foi assumida por uma classe de 

escreventes, ou blogueiros, que podem ter a oportunidade de anunciarem os 

acontecimentos horas antes que os meios de comunicações convencionais venham 

a tomar conhecimento dos fatos.  

Acontecimentos como o ataque terrorista ao Word Trade Center ou a situação 

vivida pelos iraquianos antes e durante a invasão norte-americana, para a derrubada 

do ditador Saddan Hussein, foram relatados em primeira mão por usuários de blogs, 

confirmando assim uma nova categoria, o blog de caráter jornalístico. 

Esses blogueiros não aceitam que suas páginas sejam comparadas aos blogs 

convencionais, aqueles do tipo confessional, muitos menos comparáveis aos blogs 

de adolescentes uma vez que os conteúdos de suas páginas estão muito mais 

próximas de relatos jornalísticos que de escritos íntimos. Em princípio, existem 

diferenças entre uma home page pessoal e um blog que vão desde sua função 

social, estrutura esquemática semiótica, layout das páginas, ao conteúdo linguístico 

pragmático que as compõem.  

A página pessoal pode conter uma infinidade de informação distintas da 

escrita íntima, já o blog, em sua origem, na Internet, já foi criado para servir a esse 
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propósito, ser o substituto virtual do diário íntimo. Mas o desejo de exposição, seja 

em uma página pessoal seja em um blog, de mostrar-se para o público, denota uma 

necessidade de busca identitária.  

Na busca de uma tentativa de auto-afirmação é que leitor e escritor procuram, 

por meio de suas leituras e narrativas, compreenderem a si mesmos e ao mundo 

que os cercam a partir do reconhecimento do ‘outro’, como semelhantes ou 

diferentes, em seus problemas, suas paixões, seus hábitos diários, suas 

esquisitices.  

Estabelece-se, então, uma estranha relação de dependência entre aquele que 

vigia e o que é vigiado. Consciente de que seus escritos se encontram a disposição 

de quem quer que seja, o escrevente passa a relatar não exatamente o que se 

passou com ele, mas uma representação, que ele considera adequada, dos 

acontecimentos.  

Não raro, encontramos blogs em que os escreventes não medem esforços 

para parecerem interessantes, bem humorados, bem informados etc. Esse 

desempenhar de papéis sociais começou a surgir, ainda no século XVIII, período em 

que os indivíduos aprendiam a teatralizar as aparências da vida cotidiana, em que 

as pessoas se apóiam em gestos e símbolos que até podem ser reais, mas as 

emoções que transmitem são representadas (SCHITTINE, 2004, p. 49).  

Essa representação, porém, consistia em comportamentos que necessitavam 

ser considerados ‘adequados’ e ‘verossímeis’, de forma que eram encenados tendo 

em vista a reação do ‘outro’, tal como hoje em dia. 

Há um acordo mútuo entre os indivíduos que vivem em sociedade. Falamos 

aquilo que sabemos que o ‘outro’ espera ouvir, ou então, nós nem sempre falamos 

aquilo que pensamos. Quando falamos, procuramos sempre ter o cuidado de não 

demonstrar nossas fraquezas, nossos medos, solidão, ou qualquer coisa que nos 

torne alvo de comentários pejorativos, que nos torne marginalizados dentro de nosso 

grupo.  

Essa é a função do diário, de ser coletor, receptor de nossas fraquezas. E, se 

podemos expô-las sem restrições, ao mesmo tempo, sem nos identificarmos, então 

nesse ambiente virtual, o blog, só tende a crescer e se tornar cada vez mais público. 

Voltemos um pouco para o início do século XX, em Schittine (2004), tem-se 

que o crescimento desenfreado das grandes cidades, fez com que surgissem 

espaços públicos apropriados para as pessoas se encontrarem e, nesses ambientes, 
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as pessoas podem olhar e serem vistas. De forma irreversível, o indivíduo passa a 

ter um comportamento social, regido por normas implícitas, rígidas, que são 

assimiladas e interiorizadas, fazendo com que cada um represente um papel social 

em busca de aceitação, de pertencimento.  

No contexto familiar burguês, até a própria intimidade passa a ser encenada. 

A espontaneidade dos sentimentos, que antes era limitada à vida privada, perde 

espaço quando passa a existir a ‘vigilância familiar’.  

A família é organizada a partir de uma estrutura hierarquizada na qual o 

marido detêm o poder econômico, restando às mulheres a organização dos 

trabalhos domésticos e todos os horários do funcionamento da casa, como também, 

as relações de amizades de seus filhos. 

Já nas classes pobres, em que não é comum as casas possuírem mais de um 

ou dois cômodos, a palavra “intimidade” não tem sentido. Nesse espaço todos 

comem, dormem, tomam banho e recebem suas visitas. O sentido de intimidade é 

uma criação tipicamente burguesa, uma vez que em plena idade média a expressão 

‘intimidade’ não era conhecida.  

Segundo o historiador Philippe Ariès (2004) [...] a vida era vivida em público, 

não existia quase nenhuma intimidade, as pessoas viviam misturadas umas as 

outras, senhores e criados, crianças e adultos em casas permanentemente abertas 

às indiscrições dos visitantes [...], o conceito de coisa pública e privada já existia 

antes do Renascimento e da burguesia, mas é somente com a ascensão da classe 

burguesa que a divisão entre a esfera pública e a esfera privada se estabelece, já 

que essa divisão vai atingir o indivíduo em sua própria moradia, estendendo-se por 

todos os ramos de nossa sociedade, dividindo as instituições e empresas em 

públicas e privadas estabelece-se a ordem social tal qual conhecemos na 

atualidade. 

O computador representa o paradoxo simbólico entre aquilo que é, ao mesmo 

tempo, privado e público. Privado, no sentido de que só pode ser usado por uma 

pessoa de cada vez. Uma vez no comando, essa pessoa tem a liberdade de fazê-lo 

de várias maneiras que desejar. Público porque, uma vez conectado em rede, o 

computador pessoal, pode ser acessado de diferentes maneiras, e isso ocorre sem 

que o usuário se dê conta.  

Algumas vezes essa invasão é permitida outras não. O aparente 

exibicionismo das páginas pessoais e dos blogs pode ser representativo de um 
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problema que atinge o homem da modernidade - o desejo de poder compartilhar 

seus problemas sem sofrer as conseqüências da exposição.   

 

3.4 O GÊNERO BLOG – A ESCRITA COMO AÇÃO SOCIAL 

 
Nos meios comunicativos é comumente aceito que o termo blog foi cunhado a 

partir do Weblog do escritor Jørn Barger em 1997. Originalmente, os blogs tinham o 

simples propósito de compartilhar informações, apresentando três características 

primárias: links organizados cronologicamente, links para outras páginas de 

interesses relacionados aos tópicos dos blogs e conterem campos nos quais os 

comentários dos visitantes pudessem ser adicionados. Seus primeiros usuários eram 

programadores, web-designs ou simplesmente aficcionados por informática que 

confeccionavam suas páginas a partir de codificações em HTML.  

Essas pessoas foram os precursores no uso de códigos que permitiam colar 

uma imagem, fazer mover uma animação, selecionar e inserir um link para outras 

páginas. Hoje, com o aperfeiçoamento dos programas, todo esse processo de 

editoração se dá com a facilidade de alguns ‘clics’ de mouse, cabendo a qualquer 

usuário, que tenha interesse, seguir um roteiro pré-estabelecido, escolher as opções 

disponíveis e montar sua página. Esse progresso facilitou a construção e editoração 

dos blogs e fez com que o número de usuários crescesse de forma assustadora em 

menos de uma década. O blog é, portanto, fruto do contexto social e tecnológico em 

que vivemos.  

Voltemo-nos agora para os aspectos retóricos que, propriamente, constituem 

o blog. Na atualidade, o blog assume o lugar antes destinado ao diário pessoal. 

Devido, porém, ao suporte e todo o contexto social no qual se encontra inserido, o 

blog rapidamente configurou-se em um gênero híbrido, fruto das exigências retóricas 

de seus usuários. A partir de um esquema básico cuja função era permitir aos 

blogueiros depositar suas impressões, surgem versões variadas que ampliaram, em 

muito, o conceito primitivo de diário virtual.  

Porém, é importante ressaltar que o domínio de uso de um gênero está 

diretamente relacionado com os objetivos que cada um pretende atingir e que, como 
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diz Miller33 (1984, apud MARCUSHI, 2004), os gêneros são formas de inserção 

sócio-cultural.  

Segundo Miller (2004), a escrita no blog, apresentada muitas vezes em tom 

confessional, parece confirmar uma tendência social, a da auto-expressão, que tem 

sua origem, entre outros fatores, na influência que a mídia impõe à sociedade. Ainda 

nos anos 80, programas de televisão americanos inovaram suas programações com 

novos formatos de entretenimento como os talk-show e o reality-shows. Neles, há a 

busca constante por um exibicionismo exacerbado em troca de popularidade ou 

dinheiro. Esse tipo de comportamento ganha considerável apoio social na medida 

em que esses programas chegam a alcançar índices de audiência jamais vistos nos 

meios comunicativos. Dessa forma, percebemos um movimento de quase 

‘institucionalização’ do voyeurismo permitido, como no exemplo da experiência da 

‘casa de vidro’ e dos reality shows (SCHITTINE, 2004, p. 35). 

O blog encontra-se nessa categoria de entretenimento voyeurístico permitido. 

Porém, há detalhes retóricos específicos que diferenciam o blog do diário íntimo, que 

vão desde a motivação do escritor ao suporte dessa escrita. Podemos enumerar 

algumas dessas diferenças como forma de tentar compor as principais 

características que fazem do blog um gênero discursivo, cuja função social é mais 

ou menos definida. 

Segundo Miller (2004), dentre as muitas características que fazem do blog 

uma categoria peculiar de escrita comunicativa que já adquiriu a categoria de 

gênero, duas chamam atenção por se apresentarem como representativas das 

mudanças sociais: 1) o tênue limite entre aquilo que consideramos de caráter público 

e de caráter privativo e 2) o fato de essa escrita não ter um destinatário específico e, 

ao mesmo tempo, ser direcionada a todos aqueles que têm interesse em acessá-lo. 

A rapidez com que o blog foi assimilado pela comunidade virtual, e a ampla 

aceitação desse gênero por usuários jovens e adultos, exige uma atenção por parte 

dos estudiosos que vêem no blog uma oportunidade de acompanhar o surgimento e 

evolução desse gênero discursivo em pleno desenvolvimento e funcionamento numa 

realidade virtual. 

                                                 
33 In: MARCUSCHI, L. A. Curso sobre gêneros textuais. 2004. (inédito) 
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Como enfatizado anteriormente, o gênero em questão deve ser entendido 

observando-se os aspectos sócio-históricos retóricos e uma definição saudável do 

gênero blog deverá estar centrada em sua utilidade e funcionalidade.  
Como ressalta Miller (2004), o blog é uma ocasião retórica nova, fruto de uma 

tecnologia que se torna, cada vez mais, acessível e fácil de usar. Essa 

acessibilidade, entretanto, pede o uso de necessidades retóricas bem estabelecidas 

e é com base nessas necessidades que tentaremos responder a algumas questões 

que podem, de alguma forma, ajudar a compreender o funcionamento e a finalidade 

desse gênero que se realiza com uma prática social. 

1. Quais fatores sociais contribuíram para o sucesso dos blogs ? 

2. Que elementos fazem o blog reconhecível e funcional?    

3. Como se evidenciam os aspectos multimodais e discursivo-semióticos no 

blog?  

 

Relativamente à primeira questão, autores como Miller (2004), Schittine 

(2004), Levy (1999) e Lemos (2002) apontam para o fato de que as tendências 

comportamentais no universo virtual funcionam, de certa forma, como espelho 

daquilo que ocorre na sociedade real. Se em nossa sociedade contemporânea 

vivenciamos e assistimos, por vezes, com estranhamento, a uma enxurrada de 

invasão de privacidade, permitida ou não, esse comportamento também se fez 

presente no ambiente virtual. Nele, mais do que em qualquer outro lugar, o acesso à 

privacidade se revela de múltiplas formas: desde o pay-per-view que, por meio de 

uma web-cam, revela tudo que se passa em quartos de adolescentes até a invasão 

de contas bancárias e bancos de dados de empresas multinacionais.  

 A rápida aceitação do blog na comunidade virtual se deu, em parte, porque 

ele atende de forma simples e objetiva às necessidades de identificação com um ou 

com vários grupos de interação comunicativa, de voyeurismo, de uma exposição 

premeditada de subjetividade, sem que, com isso, se sofra com as conseqüências 

de ter a identidade revelada e de ter a oportunidade, em alguns casos, de ganhar 

dinheiro com o blog, entre outras motivações. 

 Do ponto de vista linguístico, no que diz respeito ao gênero, há um 

reconhecimento de que o blog surge de uma evolução de um gênero ancestral, o 

diário íntimo.  Porém, o contexto social, o suporte eletrônico, as motivações para a 
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escrita, o próprio escrevente, tudo difere do contexto e das motivações que fizeram 

surgir o diário íntimo em pleno Renascimento europeu. 

É nesse sentido que Miller (2004) procura caracterizar o Kairós cultural que 

propicia o surgimento e a conseqüente aceitação do blog, situando o contexto social 

no qual ele aparece e olhando para as mudanças sociais que ajudam a 

compreender a evolução pela qual passa toda a sociedade ocidental. O Kairós 

cultural da década de 90 é fruto do surgimento de sentimentos de ‘neutralização’ em 

relação a temas morais de aspectos de nossas vidas que pertenciam às esferas 

pública e privada. Dessa forma, no palco das representações sociais, alternamos 

constantemente de posição, ora somos voyeur, ora exibicionista.  

Diante do ‘dilúvio de informações’ a que somos infligidos diariamente, 

passamos pelo processo de banalização dos fatos. Todos os dias apresentam-se 

tragédias em nossas TVs, mas, mesmo assim, o apelo midiático diz que devemos 

‘estar por dentro’ de tudo que se passa, ou ocorre, e que devemos possuir o que há 

de novo e melhor. Esse momento cultural está bem definido no conceito de 

presenteísmo conforme entendido por Maffesoli34 (1987, apud LEMOS, 2002).  

Essa tendência se faz presente nas páginas da Web, contribuindo para criar 

esse aspecto de imediatez, de aceitação, de urgência em ser lido e em ler o que os 

outros escrevem, de creditar a seus escritos uma importância maior do que na 

verdade estes têm. Com relação a esse último aspecto, Blood35 (2000, apud 

MILLER, 2004), aponta para uma ‘consciência nova’ que alguns blogueiros 

desenvolvem a partir da prática da escrita em um blog.  

O blogueiro é, antes de tudo, sua própria audiência, seu próprio público e 

beneficiário. Ao perceber que seus escritos têm repercussões, fica impaciente, 

interessado em saber o que os outros pensam dele, criando, assim, uma 

necessidade de alimentar constantemente essa interação entre aquele que escreve 

sobre sua vida e aqueles que opinam sobre esse conteúdo. Nesse processo, muitos 

blogueiros passam a considerar seus escritos merecedores de considerações sérias. 

 Ao entender o gênero blog como uma ferramenta capaz de gerar intensa 

interação social, fortemente sustentada por comunidades tribais, somos tentados a 
                                                 
34 MAFFESOLI, M. O tempo das tribos. O declínio do individualismo nas sociedades de massa.RJ, forense, 
1987. In: LEMOS, A. Ciber-Socialidade. Tecnologia e vida Social na Cultura Contemporânea. Disponível  
em: www.facom.ufba.br/pesq/lemos/cibersoc.html  
35 In: MILLER, C. R. ,  SHEPHERD,  D. Blogging as Social Action: A Genre Analysis of the Weblog. North 
Carolina State University. 2004. 
Disponível em http://blog.lib.umn.edu/blogosphere/blogging_as_social_action.html  



62 
 

  

discutir as condições que fazem do blog uma ação prática de escrita social 

recorrente, isto é, um gênero. Quanto a esse respeito, Miller36 (1984, apud 

MARCUSHI, 2004) examina a conexão entre gênero, recorrência e representação de 

uma ação retórica típica: dado que uma classificação distribui os itens com base 

num conjunto de similaridades, o princípio usado para a seleção das similaridades 

pode nos dizer muito sobre a classificação.  

Para tanto, tentaremos ilustrar uma classificação com base nas ações 

recorrentes e similares da substância (semântica); forma (sintaxe) e a retórica 

(pragmática). 

 
3.4.1 Conteúdo semântico ou substância 
 

Entre os usuários do blog, a maioria parece concordar que sua característica 

mais importante é a do conteúdo. A The Weblog Review, (MILLER, 2004), uma 

revista dedicada a acompanhar o desenvolvimento, avaliação e classificação dos 

blogs, procurou avaliar os blogs a partir de (3) três critérios: o design, a consistência 

e o conteúdo. Apesar de todo apelo que um belo ‘papel de parede’ pode oferecer, 

cabe ao conteúdo garantir a qualidade retórica de um blog. É com base nos 

conteúdos ‘mais recorrentes’ que a The Weblog Review classifica os blogs 

agrupando-os em (14) quatorze categorias: de adulto, de adolescente, anime37, de 

camgirl, sobre computador, entretenimento, humor, filmes, músicas, novidades, 

pessoal, fotografia, jogos e vídeos, espanhol/português.  

Percebemos que essa tentativa de agrupar os blogs em quatorze categorias 

bem definidas não dá conta de representar o universo do weblog. Embora não seja 

esse, talvez, o propósito da The Weblog Review, pelo menos serve de referencial, 

para outros pesquisadores. A esse respeito, temos em Miller38 (1984, apud 

MARCUSHI, 2004) que:  

 
[...] parece que o princípio de classificação dos gêneros seria melhor 
entendido com base na ação retórica fundada nos motivos e na situação de 
produção discursiva, pois todo e qualquer discurso só é interpretável em 
situações e contextos, considerando-se também os motivos. Tudo o que 
fazemos numa dada sociedade é situado e motivado. 

 
                                                 
36 In: MARCUSCHI, L. A. Curso sobre gêneros textuais. 2004. (inédito) 
37 Blogs que abordam temas referentes aos desenhos japoneses: ex: Mangai. 
38 In: MARCUSCHI, L. A. Curso sobre gêneros textuais. 2004. (inédito) 
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Segundo Blood (2000, apud MILLER, 2004)39, apesar da grande variedade de 

conteúdos, podemos perceber que prevalecem duas fortes tendências nas 

comunidades virtuais de blogueiros: há aqueles que preferem fazer uso de seus 

blogs como veículos de informação, deixando-os com uma aparência mais próxima 

do estilo texto jornalístico e há aqueles que os utilizam como um veículo de 

promoção de sua self-expression, ou seja, o blog de caráter confessional40.  

Há ainda uma outra forma de olhar para essas duas categorias: um tipo de 

blogueiros enfatizam em seus blogs, conteúdos, informações e links para outros 

sites; outros, enfatizam o lado pessoal, fazendo uso do blog como um suporte para 

escritos íntimos. Dessa forma, no universo virtual da Internet, cria-se uma 

constelação de formas reconhecíveis que se encontram interligadas por uma 

dinâmica interna. 

 Como já ressaltado, os blogs revelam-se, muitas vezes, fictícios; outras 

vezes, mesclados de ficção e realidade.  No exemplo do relato, dado por Miller 

(2004), em que uma jovem e saudável mulher se faz passar por um doente terminal, 

chama atenção a força e o valor que a escrita adquire nesse contexto virtual. 

Entendemos que houve um empenho real em adaptar uma história verdadeira e 

prender a atenção de vários leitores por um longo período.  

Para que essa e outras histórias se mostrem verossímeis, é necessário que o 

conteúdo semântico, aquele que dá vida ao blog, ou seja, sua substância, seja uma 

boa combinação de pensamentos pessoais, que dão um certo tom de irreverência e 

sarcasmo, com uma escrita que denota transparência, que promete revelar muito 

sobre quem escreve. Assim, o jogo de estratégias verbais que enfatizam a 

intimidade e a espontaneidade, parece validar o conteúdo, levando o leitor a 

acreditar naquilo que lê. Com isto, dá-se a fusão de características estilísticas, 

substantivas e situacionais em resposta às demandas contextuais percebidas pelos 

‘falantes’ em situações concretas. Gêneros são, pois, atos retóricos sensíveis à 

situação e aos ‘motivos’, segundo Miller41 (1984, apud MARCUSCHI, 2004). 

                                                 
39 MILLER, C. R. ,  SHEPHERD,  D. Blogging as Social Action: A Genre Analysis of the Weblog. North 
Carolina State University. 2004. Disponível em:  

<http://blog.lib.umn.edu/blogosphere/blogging_as_social_action.html> 
40 O blog de caráter confessional entra na categoria “pessoal” segundo a The Weblog Review. 
41 In: MARCUSCHI, L. A. Curso sobre gêneros textuais. 2004. (inédito) 
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Segundo Schittine (2004), para que esse processo se realize com êxito vários 

fatores devem estar alinhados. Essa troca de informações entre escritor e leitor 

exige por parte do blogueiro uma atenção especial em relação aos comentários 

desse ‘outro’ que lê seus escritos. Responder freqüentemente aos comentários e 

levá-los em consideração no momento em que for escrever um novo texto fortalece 

o vínculo entre escritor e leitor. A criatividade e a preocupação de mostrar-se 

parecido com o ‘outro’ que o observa ajudam o blogueiro a manter-se vivo na 

memória daquele que o lê.  

Vemos, dessa forma, que se o propósito for atingir uma boa audiência, não 

basta apenas escrever em um blog, é preciso conquistar um público e manter-se fiel 

a sua audiência. A recorrência de ações retóricas, situacionais e motivacionais nos 

blogs vai se consolidando e se firmando em convenções sociais, tanto em contextos 

reais, quanto em ambiente virtuais. 

 
3.4.2 Características formais 

 

Apesar de existir uma infinidade de designs, ou layouts diferentes, cada blog 

apresenta uma organização mais ou menos fixa. Funciona como peças de um 

mosaico em que cada usuário irá dispô-las da forma que melhor lhe aprouver. Dessa 

forma, existe uma quantidade mínima de ‘elementos’ que tornam um blog 

reconhecível. São eles: 

 Quanto a sua função social: 

 intenção comunicativa;  

 contexto interativo; 

 público alvo. 

 Tipologia predominante: 

 narrativo, descritivo – (ilustrações, sons e animações).  

 Quanto à composição estrutural: 

 O nome do blog; 

 O conteúdo da postagem com hora, dia, mês e ano; 

 O Link ou campo destinado para os comentários; 

 O Link com a relação cronológica das postagens anteriores. 
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Em Miller42 (1984, apud MARCUSHI, 2004), temos que [...] A substância 

contribui com a informação semântica necessária para a compreensão, mas a forma 

é um indicador meta-informacional que dá orientação para a interpretação do 

evento. Assim, forma e substância mantêm uma relação hierárquica entre si. E esse 

conjunto todo identificável entre forma e substância reclama um contexto para que 

possamos identificar plenamente a ação retórica do blog. 
O exemplo a seguir foi retirado de um blog da categoria adolescente que se 

encontra atualmente desativado. O fato da escolha do papel de parede em tons 

pastéis, efeitos de cursor e animações é representativo de um modelo ou estilo, 

adotado por um grupo de jovens que compartilham não apenas um mesmo campo 

semântico, mas, sobretudo, interesses e sentimentos comuns a uma determinada 

faixa etária.  

O esquema a seguir apresentado, apesar de não apresentar detalhes 

elaborados, atende às necessidades de sua usuária, pois contém as ferramentas 

básicas que o torna funcional. Nele, a usuária, além das postagens, incluiu fotos 

dela própria e dos eventos relatados, como forma de atestar a veracidade do que 

diz.  

(www.marinanorge.blogger.com) 
                                    Nome do blog                                               Papel de parede           
     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dia/mês/ano                                                                     animação                 links para blogs e                
Conteúdo da postagem e                                                                                fotologs favoritos  
link para  os comentários                                                                        
 

                                                 
42 In: MARCUSCHI, L. A. Curso sobre gêneros textuais. 2004. (inédito) 
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Nesse modelo, podemos perceber que não há uma disposição organizada 

dos posts anteriores. Assim, as postagens se agrupam numa mesma coluna e o 

conteúdo que aparece para o leitor é sempre o último a ser postado, ou seja, o mais 

recente. Outro tipo de desvantagem nesse modelo é o fato de ele acumular apenas 

uma quantidade mínima de posts. Dessa forma, perde-se a memória das primeiras e 

mais antigas postagens, impedindo a compreensão completa dos eventos por parte 

dos visitantes. Outros blogs podem apresentar modelos diferentes quanto à 

disposição do quadro de identificação dos leitores que desejam deixar algum 

comentário. Vejamos o exemplo a seguir: 

 

 
 

Espaço para a  
identificação do  
visitante 
 

 

 

Campo para os 
comentários 
 

 

Após escrito o  
comentário, o visitante  
pode: cancelar, ler antes 
e aceitar 
 

 

 

 

O modelo acima apresentado é representativo do tipo de campo destinado 

aos comentários dos visitantes. Eles podem, entretanto, variar de layout, conforme a 

preferência de cada usuário (blogueiro) ou do provedor do site. 

Uma vez reconhecidas essas características mínimas que compõem um blog, 

ele poderá conter vários outros elementos que permitirão que este venha a ter um 

caráter, ao mesmo tempo, altamente funcional e subjetivo. Vejamos alguns desses 

elementos: 

 Papel de parede que indique a ‘tribo’ ou o grupo identitário do usuário; 

 Inserção de poesias e músicas em ‘mp3’; 
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 Referências quanto ao gosto musical e/ou esportivo: times de futebol e 

cantores de rock; 

 Links para outros blogs (favoritos do usuário e que ele recomenda a 

visitação); 

 Links para sites de vendas, ou venda direta de produtos (apelo comercial); 

 Uso de animações gráficas; uso de fotos do usuário em diversos contextos: 

familiar, férias, trabalho etc. Ver exemplo a seguir. 
                              Foto do autor                 Arquivos e contatos                         Livros publicados 

 
                                                                   Foto do filho   

 

Ao fazer uso dessas ‘ferramentas’, o usuário poderá apresentar um blog que 

seja representativo daquilo que ele reconhece como sendo a imagem que ele espera 

que os outros tenham dele. Imaginemos agora que aproximadamente 10 milhões de 

blogs em todo mundo interagem, diariamente, em comunidades definidas por 

afinidades ‘tribais’, no dizer de Maffesoli (1992, apud LEMOS, 2002)43, isso cria uma 

necessidade constante de ‘alimentação’, ou seja, postagem, para ávidos leitores que 

acompanham a vida de estranhos como se os conhecessem muito bem, e essa 

prática constante também age sobre a linguagem usada.  

Geralmente, observamos que existe uma recusa por sites com textos longos, 

há uma tendência em passar a informação de forma mais sintetizada, evidenciando 

                                                 
43 In: LEMOS, A. Cibercultura, tecnologia e vida social na cultura contemporânea. Porto Alegre: Sulina, 
2002. 
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a natureza de urgência do internauta em continuar sua navegação. Se a informação 

que ele deseja não se revelar imediatamente, essa falta de objetividade faz com o 

internauta desista e passe para uma outra página ou site. 

Ao entrar em um blog, o leitor irá se deparar com a ‘postagem’ mais recente 

do blogueiro. Esse tipo de leitura, se for proveitosa, conduzirá o leitor a uma 

necessidade de buscar o que foi postado anteriormente. Essa cronologia inversa cria 

uma ‘expectativa de atualizações’.  

Se a escolha por essa busca for pela seqüência cronológica anterior, a leitura 

se fará como se lêssemos um livro da última à primeira página. Nesse método de 

leitura, ocorre uma inversão temporal. O leitor terá conhecimento primeiro da 

conseqüência, depois, da causa. Posto dessa forma, o tempo no blog é o Kairós, 

porque age como que conduzindo o leitor a uma experiência não-convencional.  

Como nos diários, o relato das narrativas nos blogs se dá, em sua grande 

maioria, no tempo presente do indicativo, pelo uso de marcadores temporais como 

hoje, agora, nesta semana e o pretérito, quando usado, refere-se a um passado 

recente, esse indicadores temporais conduzem o leitor a experimentar a sensação 

de ler algo recente, mesmo que a postagem tenha se realizado há 3 dias, ou 3 

meses ou 3 anos antes. 

Baseando-se no conceito de gêneros em Bakhtin (1997), vemos que a 

consolidação do gênero blog em contexto virtual se dá pela confirmação do 

estabelecimento de formas concretas de interação verbal entre grupos sociais 

distintos. A linguagem prática do cotidiano ou de esferas sociais institucionalizadas 

como o jornalismo se reproduz e consegue manter-se em funcionamento pela 

capacidade de gerar acontecimentos que, por sua vez, produzem atitudes 

responsivas por parte de seus usuários.  

Dessa forma, o dialogismo, princípio formador do enunciado, mantém viva a 

linguagem no ambiente virtual. Por lado, a ausência desse dialogismo é o principal 

fator para a ‘morte do enunciado’, representado aqui no gênero blog.  

A freqüência com que o blog é atualizado, o uso de links para outros blogs 

que formam a comunidade virtual e um bom conteúdo retórico são importantes para 

que se alcance uma boa visitação. Porém, apesar de o conteúdo retórico ser de 

fundamental importância para prender a atenção do visitante não é ele que define 

um blog e sim, seu formato esquemático.  
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Ver esquema abaixo.  

(www.bigbangblog.net)    

 
 Nome do Blog 

 
  
Links com fragmentos do  
 conteúdo dos blogs  favoritos  
 
  
Links para os blogs  
 favoritos 
 
 Link para o mapa do site 

 
 Links organizados  
 cronologicamente com  
 os temas das postagem  
 anteriores                         
                                                                                                                                   
 
                                                                     Links para os conteúdos das postagens recentes 

 

Os usos de blogs coletivos são bastante comuns em comunidades virtuais 

que abrangem temas de interesses específicos, como no exemplo exposto acima, 

um blog escrito por três autores: Daniel Schneidermann, David Abiker e Judith 

Bernard, que pretendem tratar de questões sociais, culturais e políticas francesas e 

mundiais, criando fóruns de debates sobres temas polêmicos. Esse é um modelo de 

blog que se auto-intitula jornalístico. 

Apresentado o formato esquemático do blog, é interessante destacar algumas 

características que diferenciam um blog de uma home-page.   

As homes-pages podem se apresentar de diversas maneiras: podem ser 

pessoais, comerciais, institucionais, filantrópicas etc. Embora a grande maioria de 

home-pages apresentem links para outros sites, elas não têm, necessariamente, 

obrigação de serem atualizadas ou de responder a um comentário de seus 

visitantes, elas não precisam ser vistas como fazendo parte de um determinado 

grupo ou comunidade afim e, por fim, elas podem não pertencer, legalmente, a seu 

criador ou idealizador, como é o caso das home-pages comerciais, mas as home-

pages podem servir de suportes para blogs.  
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Para que se mantenha um blog ativo é necessário que um conjunto de 

acontecimentos funcione de forma a estimular seu escrevente. Como já salientado, 

um blog inativo, por melhor que seja seu conteúdo, é um blog morto. Por isso, os 

blogs necessitam de constantes atualizações, ou seja, que seu escrevente ‘alimente’ 

seu blog com novos comentários.  

Uma pesquisa realizada em 2003, pela Perseus Development Corporations, 

indica que os blogs ativos eram atualizados em média a cada 14 dias. Com isso, 

vemos que a disponibilidade de dedicação a um blog não é, exatamente, uma tarefa 

fácil. Dedicar-se a escrever um blog, para algumas pessoas, revela-se como um 

‘vício-prazeroso’, segundo Schittine (2004, p. 162).  

Para esse tipo de escrevente, o feedback proporcionado por seus leitores é a 

principal motivação para que este mantenha seu um blog atualizado. Para outros 

escreventes, a prática da escrita requer, além de condições de acesso a um terminal 

de computador, um comportamento disciplinar e uma disposição para revelar 

aspectos de sua vida, que muitos escreventes descobrem não possuir.  

Distantes das estatísticas que revelam o padrão de comportamento do 

usuário comum, os blogs de celebridades são atualizados freqüentemente. Ser 

citado, ou ter um link para seu blog, a partir de um blog de uma celebridade é 

caminho certo para se ‘fazer visível’ e atingir um bom número de visitações. Os 

blogs de celebridades, porém, não devem ser tomados como representativos 

estatísticos para uma análise desse gênero, uma vez que eles se encontram em um 

dos extremos das relações. 

Como apontam Miller (2004), Marcuschi e Xavier (2004) e Schittine (2004), o 

blog, apesar de ele próprio ser recente, tende a ser um gênero híbrido. Evoluindo em 

categorias distintas, os blogs, ao priorizarem certas funções que apontam um certo 

grau de recorrência de determinados elementos, passam a caracterizar um novo 

gênero – são os casos do fotolog, do blog jornalístico e do blog tecnológico. Como 

os gêneros se realizam situadamente e contêm significados específicos de uma 

cultura, eles podem e devem variar seus conteúdos retóricos, estéticos e éticos. 
Quanto ao fator recorrência, temos em Miller44 (1984, apud MARCUSCHI, 

2004) que 
Recorrentes são as ações e os investimentos linguísticos que fazem para 
realiza-las. [...] tudo indica que a própria noção de recorrência está ligada a 

                                                 
44 In: MARCUSCHI, L. A. Curso sobre gêneros textuais. 2004. (inédito) 
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características de nossos modos de construir a percepção. Noções como 
similar, análogo, comparável entre outras estão ligadas a uma certa noção 
de recorrência. O que ocorre não são os aspectos individuais que são 
únicos e irrepetíveis. Assim, “recorrência é um fenômeno intersubjetivo, uma 
ocorrência social e não pode ser entendida em termos materialistas”.   

 

No caso dos blogs de caráter jornalístico, os fatores que contribuem para a 

recorrência de algumas ações ‘semióticas’ são evidenciados na forma como o valor 

informacional de seu conteúdo é apresentado ou disponibilizado. Assim como 

ocorreu com o surgimento do blog, o surgimento de variações como o fotolog e blog 

jornalístico atendem a um conjunto de interesses e propósitos socialmente 

reconhecíveis.  

Uma comunidade de blogueiro que faz uso do blog para fins jornalístico 

reconhece de imediato quais ‘elementos’ devem ou não constituir essa categoria. 

São exatamente por meio de fatores mais recorrentes que passa a existir uma 

tipificação do gênero, que se apresenta em ações retóricas completas com um 

contorno identificável. 
A seguir, temos um exemplo de um blog jornalístico. O blog de Kevin 

apresenta um caráter formal em que alguém pretende mostrar os acontecimentos 

importantes em primeira mão. Ele relata suas impressões acerca de acontecimentos 

atuais em posts semelhantes aos dos artigos jornalísticos, inserindo fotos 

relacionadas aos eventos.  

Blogs com o de Kevin parecem apresentar a função jornalística de modo mais 

formal e profissional que a de outros blogs amadores. O conteúdo e a forma como 

eles estão disposto no site parece comprovar a veracidade das informações, 

mostrando fotos dos lugares em que Kevin viaja, além da qualidade da informação 

sobre o assunto apresentado. 

 

www.kevinsites.net.   
 Fotos  

 

 

 

 

 

 Links das postagens anteriores 
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 Conteúdo das postagens 

 
 
 
 Links de arquivos específicos 
 de viagens feitas a diversos 
 lugares em conflito como  
 Afeganistão, Iraque, 
 Kosovo 

 

 

 

  

 

 

 

Dessa forma, em um contexto de ambiente virtual, para que se dê a 

compreensão da mensagem por parte do leitor e o objetivo que o usuário quer 

atingir, é necessário que haja uma fusão entre forma e conteúdo. A substância, ou 

conteúdo, é imprescindível para a informação semântica, mas a forma funciona 

como um indicador meta-funcional, semiótico, que serve de orientação para que se 

dê a interpretação do evento discursivo. Assim, segundo Miller (1984), forma e 

substância mantêm uma relação hierárquica entre si.   

Essa relação hierárquica entre ‘forma’ e ‘substância’ que permeia o texto está 

condicionada a um conjunto de aspectos relativos aos usos e usuários da 

linguagem, ou seja, o ‘contexto’ no qual o evento comunicativo está inserido.  Dessa 

forma, para a construção de sentido, é preciso levar em consideração esses três 

níveis hierárquicos, ou seja: substância, forma e contexto, essa combinação 

hierárquica de forma, substância e contexto permitem que o gênero adquira a força 

pragmática necessária para a construção do sentido.  

 

3.4.3 Ação pragmática 
 

Expostos o caráter esquemático e funcional do blog, voltemos nosso olhar 

sobre aquele que escreve, o blogueiro, sua relação com os outros e os efeitos 
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ilocucionários e perlocucionários do blog enquanto ato de fala social. Como bem 

exemplificam os depoimentos de muitos blogueiros (v. Schittine, 2004), as 

motivações que levam uma pessoa a começar um blog são bastante variadas: 

modismo, solidão, necessidade de expressar sentimentos, de opinar sobre um tema 

específico, de chamar atenção sobre si, de ganhar fama, dinheiro etc.  

No entanto, ao olharmos para os eventos narrativos que compõem o gênero 

blog, vemos que, dentro de cada convenção adotada na categoria, impera uma 

tipificação da ação retórica referente a essa categoria, e, atreladas a essa tipificação 

retórica, co-existe um conjunto de regras, representadas pela forma e conteúdo, que 

juntas contribuem para que a interação entre símbolo, conteúdo e contexto se 

completem. 
Porém, são os próprios blogueiros que melhor definem a utilidade de se 

possuir um blog ou de ler os escritos de alguém. Determinados blogs parecem 

possuir a qualidade aglutinadora capaz de reunir um determinado número de 

pessoas que se identificam ou com a personalidade do autor, ou com o tema 

abordado, ou ainda com a reação dos comentários deixados pelos visitantes, muitas 

vezes, constrangedores.  

Para a grande maioria, acompanhar um blog assemelha-se a acompanhar 

uma novela ou um romance com hora marcada. O contínuo fluxo de informações 

entre leitor/escritor, que alimenta os blogs, cria sempre uma expectativa sobre como 

determinada ação irá se desenrolar. Porém, muitas vezes, percebemos que, de uma 

hora para outra, blogs com alto índice de visitação deixam de ser alimentados, 

causando certa estranheza.  

Há toda uma vida cultural se desenvolvendo no universo do ciberespaço e a 

troca de comunicação entre grupos de afinidades retóricas nos blogs remete ao 

conceito defendido por Miller (1984) de que um gênero é um recurso retórico para 

mediar intenções privadas e exigência social; ele consegue motivar, ao conectar o 

privado com o público e o singular com o recorrente.  Dessa forma, no contexto 

virtual, as comunidades virtuais e o processo de identificação e comunicação entre 

os usuários passa pelo processo, também, de auto-reconhecimento por meio dos 

links preferidos por seus usuários.  

Nos inúmeros blogs existentes em uma comunidade de mesmo tema, há 

sempre a incidência de alguns blogs que aparecerão em quase todos os demais. É o 
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caso de blogs famosos como o “Catarro Verde” (www.catarro.blogspot.com), que 

figura na lista de favoritos de muitos diários íntimos.  

A rede de blogs que se comunicam por meio de links pode ser comparada a 

verdadeiras cidades virtuais nas quais os internautas se reúnem para falar de 

bobagens, rirem de momentos engraçados e participarem, também, de debates 

sobre temas importantes da atualidade. 

Para Lemos (2001), o exercício de ‘navegar’ sem rumo por várias páginas 

virtuais em busca de descobertas inusitadas, vagar sem intenções previamente 

estabelecidas, constitui a figura de um flâneur virtual, ou ciber-flâneur, em alusão ao 

famoso personagem dos versos baudelairianos no Spleen de Paris.  

O referido autor encontra nessa comparação a medida exata para definir o 

internauta que se ‘perde nas teias da rede’ para descobrir ‘pérolas virtuais’. Esse tipo 

de internauta descobre o mundo por meio de uma tela. Sem pressa, explora ao 

acaso e, reconhecendo-se em alguns sites, retorna a ele com certa freqüência.  

Assim, temos em Lemos (2001, p. 48) que,  

 
Navegar no ciberespaço é andar num labirinto onde escritor e leitor se 
confundem, aventureiros e conformistas convivem lado a lado. Como 
espaço relacional, o ciberespaço é o mapa dado para aqueles que seguem, 
objetiva, racional e eficazmente suas ruas, avenidas ou portais [...] Mas ele 
é também um espaço aberto a reconstrução, colocando o  ciber-flâneur, 
como o screener dos hipertextos, como aquele que não é mais um leitor no 
sentido canônico, mas um devorador de telas [...] 

 

O mesmo também ocorre com o leitor de blogs. É preciso que haja essa 

identificação com o modo de ser e pensar o mundo. Ao navegar aleatoriamente em 

busca de sites interessantes, podemos encontrar páginas cuidadosamente 

confeccionadas que chamam a atenção pela qualidade de seus conteúdos, como o 

www.lavidadelosgorilas.blogspot.com.  

O site chama a atenção não apenas pelo teor de seu conteúdo, mas também 

pelo cuidado com que é escolhido o ‘papel de parede’ e as imagens de obras de 

artes que ajudam a construir uma imagem de pessoa cuidadosa e culta do blogueiro 

que o mantém.  

Em blogs de caráter confessional, as exposições de coisas banais da vida do 

blogueiro, uma vez colocadas em público, podem gerar sentimentos que criam certa 

cumplicidade com o leitor. É o caso do exemplo que segue, usado por Schittine 

(2004, p. 92) e retirado do site: www.givemelight.blogspot.com 
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Os propósitos interacionais nesse tipo de discurso nos remete à noção de 

dialogia e atitude responsiva, entendendo que a interação é a base fundamental da 

língua, já que toda palavra é sempre dirigida ao outro, conforme o conceito de 

alteridade postulado por Bakhtin (1997). 

Apesar de a blogueira parecer escrever para si mesma é na interação 

proporcionada pela possibilidade de resposta por meio dos comentários dos leitores 

que se realiza o propósito da escrita no blog. O leitor, diante desse tipo de 

exposição, pode sentir-se convidado a expressar, também, seus sentimentos. E, 

uma vez estabelecida a relação de envolvimento entre leitor e escritor atinge-se o 

propósito da interação, ou seja, de reconhecimento como pertencente a um grupo.  

Sentimento de pertencimento esse que. Em ambiente virtual, parece remeter 

ao conceito de identidade social, mas que passa muito mais pelo sentimento de 

identificação do que propriamente por valores identitários. 

Uma vez aceitos no grupo de amigos, alguns blogueiros, acabam por se 

envolver em rotinas particulares e acabam por excluir os outros, já que não é 

interessante para eles ter uma quantidade muito grande de pessoas interferindo, 

comentando e partilhando os mesmos segredos, e essa exclusão se dá por meio de 

“Manias 

Só durmo de bruços, com edredom ou cobertor, independente de estar fazendo frio ou não, com os pés 
descobertos. 
Ando descalça dentro de casa e tiro os sapatos quando estou sozinha na minha sala e dentro do cinema. 
Escovo os dentes debaixo do chuveiro. 
Durmo com a televisão ligada. 
Fecho os olhos quando o avião decola e só sento na poltrona do corredor. 
Uso sempre o mesmo esmalte. 
Presto atenção na conversa dos outros. 
Fico arrepiada quando acabo de almoçar. 
Só uso despertador quando preciso acordar muito cedo. 
Anoto todos os gastos que eu tenho durante uma viagem 
Assisto televisão mudando os canais sem parar. 
Nunca saio do cinema antes do filme terminar, por pior que ele seja. 
Bebo água em jejum. 
Não carrego bagagem de mão. 
Sempre levo um casaco de frio quando saio de casa. 
Tomo banho ouvindo música. 
Não saio de casa domingo depois de escurecer. 
Não ouço recados da secretária eletrônica do celular. 
Molho o pão no leite. 
Pago compras à vista e pergunto aos vendedores se tem desconto. 
Não consigo dormir usando brinco, anel, pulseira ou colar. 
Aceno, sorrio e passo a mão na cabeça das crianças que encontro na rua”. 
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senhas de acesso ao blog, ou seja, o internauta tem acesso somente a um 

determinado número de páginas. Mas esse comportamento é totalmente avesso ao 

que ocorre comumente na maioria dos blogs. 

Esse tipo de comportamento, de restringir o acesso, é relatado por diversos 

blogueiros que afirmam ter encerrados seus blogs, de grande visitação, após 

sentirem-se demasiadamente incomodados com o fato de haver uma quantidade 

muito grande de pessoas (leitores) invadindo aquele espaço.  

Para resolver o problema de invasão de espaço, o blogueiro constrói um novo 

blog e restringe o acesso. Como exemplo, podemos citar o blog, Give me Light, que 

pertence a estudante Flávia Cintra. Vejamos seu depoimento: parei de escrevê-lo  

(Give me Light) e criei esse novo blog para ter menos pessoas desconhecidas lendo. 

Pedi para ninguém linkar e coloquei uma linha de comando no template para evitar 

que ele apareça nos mecanismos de busca, tipo Google, Yahoo e Altavista. (citado 

por Schittine, 2004, p. 93) 

Movido pelo mesmo sentimento, Charles Pilger, depois de desenvolver o 

www.desembucha.com, alcançar uma notoriedade muito grande e receber inúmeras 

críticas, resolve criar um novo blog. Em seu depoimento, Charles procura esclarecer 

o que o levou a criar esse novo blog : “Eu tenho um outro blog, que criei de forma 

anônima para poder me preservar profissionalmente. Infelizmente, tem gente no meu 

trabalho que não concorda com o que eu colocava no meu blog anterior. Mantenho 

esse outro sem divulgá-lo, para meu uso particular”. (citado por Schittine, 2004, p. 

88).  

Quando os blogueiros falam de seus blogs, dois temas se fazem presentes: a 

self-expression e o desenvolvimento da comunidade. No primeiro, o da self-

expression, dependendo da categoria no qual ele se insere, vemos que a 

necessidade de compartilhar com o ‘outro’ a sua subjetividade e, às vezes, a sua 

intimidade ocorre como uma busca de liberdade de expressão que só encontra 

espaço em um ambiente virtual como a Internet.  

Em depoimentos de blogueiros, fica claro que determinados assuntos jamais 

seriam compartilhados com alguém próximo. É preciso que haja essa distância entre 

escritor e leitor. Nesse jogo de preservação da imagem, nada melhor que o uso de 

pseudônimo ou mesmo uma tela de computador para que o blogueiro possa dar 

vazão aos pensamentos e sentimentos.  
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Segundo Miller (2004), o ato de descoberta de si próprio a partir do exercício 

contínuo da escrita em um blog reúne em um só ato funções intrínsecas e 

extrínsecas da auto-revelação, ou seja, reconhecimento de si mesmo e envolvimento 

com o ‘outro’.  Assim, o blogueiro, mesmo que, aparentemente, não pretenda ser lido 

por outras pessoas, espera encontrar nelas um respaldo para suas palavras e 

pensamentos.  

Podemos perceber nos blogs de caráter confessional que o esforço de escrita 

desprendido pelo blogueiro é, antes de tudo, um instrumento de busca de 

reconhecimento de si mesmo, uma vez que, como enuncia Miller (2004), a auto-

expressão serve para que a auto-revelação intrínseca funcione como uma 

clarificação e validação do eu.  

Em blogs como “debaixo do céu”, da arquiteta Gisele Moura, parece existir 

um bom equilíbrio entre depoimentos pessoais e uma busca pela liberdade criadora 

alcançada por meio de poesias da própria Gisele.  

O “debaixo do céu” é o cantinho que Gisele encontrou para, como ela própria 

diz, “vomitar” as coisas que lhe vêm ao pensamento. Esse processo de escrever 

para si mesmo e, ao mesmo tempo, escrever para quem possa se interessar em ler, 

passa primeiramente pelo processo de auto-reconhecimento, de descoberta 

identitária, de pertencimento a grupos ou tribos, no dizer de Maffesoli45 (1987, apud 

Lemos, 2002).   

www.debaixodoceu.blogspot.com  

 
“Coisas que eu sempre quis falar e agora tenho onde vomitar sem precisar encher ninguém.”  

                                                                                                                            Gisele Moura 

                                                 
45 MAFFESOLI, M. O tempo das tribos. O declínio do individualismo nas sociedades de massa.RJ, forense, 
1987. In: LEMOS, A. Ciber-Socialidade. Tecnologia e vida Social na Cultura Contemporânea.  
Disponível em: www.facom.ufba.br/pesq/lemos/cibersoc.html 



78 
 

  

 
É assim que Gisele e muitos outros blogueiros criam suas teias de amizades 

a partir de um sentimento de reconhecimento e pertencimento. Nesse sentido, ter 

um blog constitui-se numa construção contínua, nunca acabada, conforme observa 

Miller (2004). Atrelada a essa construção, encontra-se o movimento de descoberta 

do si que se realiza, também, de forma ininterrupta, já o blogueiro passa 

constantemente pelo processo de retomada e resignificação e reflexão do já dito. 

Nesse âmbito, o diário íntimo e o blog se assemelham; funcionam, primordialmente, 

como um recurso de auto-ajuda, permitindo àquele que escreve refletir sobre si 

mesmo. 

Talvez apenas o desejo de exposição não explique totalmente por que os 

escritos nos blogs alcançaram êxito de forma tão rápida e ampla. Apenas um estudo 

detalhado do contexto social, como um todo, poderá esclarecer plenamente essas e 

outras questões, tais como o fato do blog ter adquirido o status de gênero tão 

depressa, Miller (2004). 

 

3.5 BLOGS E MULTIMODALIDADE   

 
Apesar de haver várias abordagens teóricas metodológicas para a análise dos 

gêneros, como a da Escola de Sidney e a da Escola de Genebra, optamos por fazer 

uma análise multimodal do gênero blog devido ao alto teor meta-linguístico que 

domina a constituição do blog. Nesse sentido, a perspectiva discursivo-semiótica46 

                                                 
46 (BALOCCO, 2005, p. 65): O termo “discurso” na caracterização do enfoque teórico de Kress faz referência à 
concepção de discurso como prática social, já o termo semiótica faz referência à compreensão da linguagem 
como um dos fatores dos diversos sistemas de signos usados na construção de sentido.  
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de Gunther Kress parece atender à nossa necessidade analítica.  Assim, temos que, 

segundo Kress47 (1989, p. 19, apud BALOCCO, 2005, p. 65)  

 
[...] os gêneros são tipos de textos que codificam os traços característicos e 
as estruturas dos eventos sociais, bem como os propósitos dos 
participantes discursivos envolvidos naqueles eventos. Assim, os gêneros 
textuais (orais ou escritos) constituem um “inventário” dos eventos sociais 
de determinada instituição, ao expressarem aspectos convencionais 
daquelas práticas sociais, com diferentes graus de ritualização. [...]  

 

Partimos da asserção de que a linguagem verbal e não-verbal desempenham 

importantes funções sociais a ponto de entendermos que toda interação 

comunicação na sociedade se estrutura a partir da codificação e decodificação dos 

signos linguísticos e semióticos contextualizados em eventos sociais. No entanto, 

como já apontamos no decorrer dessa pesquisa, a linguagem humana sofreu e 

continua sofrendo muitas modificações no decorrer da história, seja no que diz 

respeito à forma, seja no que diz respeito ao sentido.  

Já desde o período pré-histórico, hominídeos registravam imagens nas 

paredes como forma de representar seu mundo. Após ter conquistado a técnica de 

codificação e decodificação da escrita, a sociedade ocidental se vê novamente 

explorando os recursos de imagens como forma de passar um conceito de forma 

rápida e clara.  

Atualmente, nos meios comunicativos, a fusão entre forma, substância e 

conteúdo coloca em evidência os aspectos não-verbais da linguagem. Contudo, 

como não poderia deixar de ser, esse conteúdo não-verbal, posto de forma 

contextualizada, encontra-se impregnado de sentido, ou porque atende a um 

comando que retoma um signo pré-existente, ou porque seu uso exige 

imediatamente um sentido para sua aplicação48.     

Lembremo-nos que, na perspectiva semiótica-discursiva, a escolha de certas 

formas lingüísticas nunca é arbitrária, mas sempre motivada, obedecendo aos 

propósitos sócio-culturais e históricos específicos de cada grupo social que as 

emprega.  

                                                 
47 In: BALOCCO, A. E. A perspectiva discursivo-semiótica de Gunther Kress: o gênero como um recurso 
representacional. In: MEURER, J. L. , BONINI, A., MOTTA-ROTH, D. (Orgs.) Gêneros teorias, métodos, 
debates. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. 
48 Como exemplo, podemos citar os códigos internacionais para equipamentos eletrônicos. 
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O termo ‘discurso’ é aqui utilizado como a unidade da comunicação 

discursiva, ou ainda, o discurso não pode ser dissociado de seus falantes e de seus 

atos, das esferas sociais e dos valores ideológicos (RODRIGUES, 2005, p. 156). 

Cada um desses aspectos reclama do ‘outro’ o sentido necessário para que o todo 

se realize, uma vez que a linguagem é sempre constitutiva de identidade sociais, 

relações sociais e de sistema de conhecimento e sentimentos, como afirma Delphino 

(2001).  

Ao mesmo tempo, procuramos relacionar a abordagem sócio-discursiva com 

a abordagem sóciossemiótica de forma que entendemos que os gêneros discursivos 

não podem ser estudados isoladamente dos elementos não-verbais que os 

constituem, (KRESS, 1997), já que, devido a grande demanda de informações que 

vivenciamos, apenas o uso da linguagem escrita não é mais suficiente para atender 

às exigências atuais de construção e reconstrução social do significado, cabendo 

aos elementos visuais a importante função integrar o conjunto que compõe a 

intenção comunicativa, validando e valorando as imagens que passam a ser 

carregada de ideologia.  

A esse respeito, é importante lembrar que quem atribui o sentido ao texto é o 

leitor. Cabe ao leitor, a partir de seus múltiplos conhecimentos como o linguístico, 

enciclopédico e comunicacional, acionar esse conjunto de conhecimento para dar 

conta da carga semântica que constitui a mensagem, seja ela textual ou imagética. A 

esse respeito, temos em Chartier (2002, p.25) 

 
[...] o texto – apresentado como uma abstração, reduzido ao seu conteúdo 
semântico, como se existisse fora dos objetos que o oferecem à decifração 
[...] os textos não são depositados nos objetos, manuscritos ou impressos, 
que o suportam como receptáculos, e não se inscrevem no leitor como o 
fariam em cela mole. Considerar a leitura como um ato concreto requer que 
qualquer processo de construção de sentido, logo de interpretação, seja 
encarado como estando situado no cruzamento entre, por um lado, leitores 
dotados de competências específicas, identificados pelas suas posições e 
disposições, caracterizados pela sua prática do ler, e por outro lado, textos 
cujo significado se encontra sempre dependente dos dispositivos 
discursivos e formais – chamamos-lhes “tipográficos” no caso dos textos 
impressos [...] 

 

Cada vez mais, os veículos de informação da mídia da TV e do computador 

fazem uso, principalmente de sons e imagens para prender a atenção de seus 

usuários e passar suas mensagens. Na maioria desses contextos, o texto, não 

desaparece; ele co-existe em meio a uma série de outros apelos visuais. E, a 
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escrita, passa a ser apenas mais um componente representacional que concorre 

com outros elementos como a formatação, a fonte, as imagens, sons etc. É 

justamente esse conjunto de fatores que encontramos no contexto virtual da Internet 

e na constituição do gênero blog. 

Segundo Kress (1989, p. 21 apud BALOCCO, 2005, p.65), a construção do 

sentido ocorre em dois níveis simultaneamente: o do contexto mais imediato e do 

contexto mais amplo. No plano do contexto imediato se desenvolvem os eventos 

sociais característicos de determinada instituição, e no plano do contexto mais amplo 

os de determinada cultura. Assim, no blog, o contexto mais amplo é expresso pelo 

discurso da cibercultura, por sua vez, dentro do ciberespaço, e o contexto mais 

imediato diz respeito às interações sociais discursivas locais que se estabelecem 

dentro de cada comunidade virtual como, por exemplo, o da categoria anime e/ou de 

jogos e vídeos, entre outros. 

Há vários fatores que impulsionam o surgimento de cada nova categoria do 

gênero blog. Alguns são motivados pelo lançamento de novas tecnologias no 

mercado, como é o caso do fotolog e dos blogs de ‘jogos e vídeos’. Primeiramente, é 

preciso ter em mente que para cada categoria que venha a surgir, haverá um público 

específico com necessidades retóricas e motivacionais específicas.  

Como já vimos, há um conjunto de elementos que fazem com que um blog 

seja reconhecível, mas os conteúdos retóricos que vão compor esses blogs são 

eventos únicos, particulares, que não se repetem.  

Vimos, com base nos estudos de Miller (2004), os elementos que compõem 

as ‘características formais’ e como se dá a ‘ação pragmática’ nos blogs, ou seja, sua 

estrutura esquemática e a ação pragmática desenvolvida pelos usuários, como 

sendo fatores altamente recorrentes. Em relação aos aspectos discursivo-semióticos 

dos gêneros multimodais, podemos apreender com Kress, Leite-Garcia e van 

Leeuwen49 (1997, p. 269, apud DELPHINO, 2001) que: 

 
1. Um número variado de modos semióticos está sempre envolvido em uma 

determinada produção textual ou leitura, pois todos os signos são multimodais ou signos 

complexos, existindo um número de modos semióticos diferentes; 

2. Cada modo tem sua representação específica, produzida culturalmente, além de seu 

potencial comunicacional;. 

                                                 
49 In : DELPHINO, F. B. de. Uma leitura multimodal de um texto publicitário. Sinergia. V.2, n.1, (2001).  
Disponível em: http://www.cefetsp.br/edu/sinergia/fatima2.html       
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3. É necessário um entendimento sobre como ler estes textos, se são coerentes em si 

mesmos” 

 

Como ressalta Delphino (2001), a compreensão de um texto multimodal 

exige, por parte dos interactantes, uma atenção que ultrapassa a simples 

decodificação de um texto, uma vez que, além das marcas sócio-culturais vamos 

encontrar aí fatores como a motivação e o objetivo a ser atingido. Em relação a 

esses aspectos, apesar de ter havido um movimento comum que impulsionou a 

expansão dos blogs, tornando-os uma ferramenta de interação global, os traços 

culturais se fazem visíveis nas estruturas das páginas, evidenciando o pertencimento 

a culturas distintas.   

Os blogs a seguir foram selecionados, primeiramente, obedecendo-se ao 

critério de classificação disponível no site de busca, Google. Porém, diante da 

variedade de blogs que foram apresentados, observamos que os critérios apontados 

pela The Weblog Review deixam a desejar, pois encontramos categorias de blogs 

que não se enquadram na seleção da referida revista. Outro fator que merece 

atenção é que os blogs que possuem grande visitação tendem a comercializar seu 

espaço, seja expondo produtos próprios ou de grandes marcas.  

Assim, em sua expansão atual, o 

blog, cada vez mais, se distancia do 

propósito motivador que os fez surgir. É o caso dos blogs que reúnem, num mesmo 

contexto, ‘apelo comercial’ e ‘temas subjetivos’.  

A seguir, ilustraremos e comentaremos alguns blogs da classificação proposta 

pela The Weblog Review, e mais alguns que consideramos interessante apresentar. 

A partir do apelo visual, ou layout de cada blog, observamos que há uma distinção 

categorial, sem que haja, necessariamente, necessidade de conhecermos seus 

conteúdos.  

ANIME 
http://goo.ne.jp/puyop   
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 Os da categoria ’anime’ reinam 

entre jovens adolescentes, principalmente 

orientais. Os personagens são retratados 

como bonecos personificados. Adotam um 

visual moderno e arrojado, tendo na 

aparência seu principal chamariz. 

Representante da sociedade de consumo, 

os sites propõem um modelo de vida em 

que não há lugar para timidez. Tudo é exageradamente vivo, intenso e chamativo, 

passando para o leitor um modo de ser arrojado, confiante e moderno.  

Os usuários desses blogs revelam o alto poder de negação dos modelos 

estabelecidos e adaptação às exigências de uma sociedade em transformação, 

principalmente de valores e comportamentais. Essa sensibilidade implica na 

necessidade de adaptação e readaptação Giddens (2002), pois, cada vez mais, a 

tecnologia modifica o mundo ao nosso redor, situando o ser humano numa nova 

categoria de socialização. Por isso mesmo, eles são representativos de um grupo. 

Nele, mais que nos demais, há elementos que evidenciam um pertencimento 

identitário sócio-cultural.  

 

 

 BLOG JORNALÍSTICO 
www.kevinsites.net/ 

ADOLESCENTE 
 www.marinanorge.blogger.br. 
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Em um blog de caráter jornalístico é 

o conteúdo que conta. As imagens entram 

em cena para validar o conteúdo. No 

exemplo ao lado, o tom neutro do papel de 

parede e a ausência de excesso de 

animações gráficas ajuda o leitor a se 

concentrar na leitura. As páginas 

destinadas a esse público têm a preocupação em evitar os assuntos banais, tão 

presentes no jornalismo televisivo que, por meio de estratégias retóricas, tornam 

especiais materiais que na verdade são extremamente banais. A grande 

preocupação dos blogs jornalísticos reside no fato de eles pretenderem levar ao 

público temas polêmicos, verdadeiramente importantes e que possam conduzir a 

reflexão crítica de assuntos que dizem respeito a todos, como é o caso de blogs que 

atentam para os problemas do aquecimento global, suas causas e conseqüências.  

 

 

 

  Os blogs de adolescentes podem variar bastante de conteúdo conforme ele 

pertença a uma blogueira ou a um blogueiro. O conteúdo nos blogs de adolescentes, 

blogueira, gira em torna de questões própria da idade, assuntos como a descoberta 

de sentimentos amorosos se misturam ao apego a símbolos próprios da infância. 

Nesse universo, vemos o predomínio do “eu”. O mundo se resume aos sentimentos 

do adolescente, nada mais importando. É freqüente o uso dos blogs como 

instrumento de desabafo emocional, seja em momentos de alegria ou tristeza. Os 

conteúdos servem para advertir o leitor de algo bom ou ruim aconteceu. Serve 

também para avisar que as amizades estão estremecidas ou se o desentendimento 

já se resolveu.  

Dessa forma, podemos encontrar em uma mesma página, emoticons, 

animações gráficas de personagens de desenhos animados, poemas, letras de rock, 

imagens de bichinhos de pelúcia, papéis de parede em tons pastéis etc.  

Muitos dos blogs da categoria ‘anime’ são blogs de adolescente. Já os blogs 

de adolescentes blogueiros, vão se encaixar na categoria jogos e vídeos.  
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Nos blogs da categoria Camgirl, 

entra em cena o apelo erótico exacerbado. 

Esse tipo de blog faz muito sucesso, porém 

é comum vermos esse tipo de página 

associada ao crime de prostituição de 

menores. Como essa é uma categoria pay-

per-view, pode ser encontrada em versões 

caseiras, ou seja, a própria blogueira monta 

um webcam em seu quarto e cobra pelo ato 

voyeur do usuário, como também, pode ser 

encontrada na versão profissional em que há uma variedade de escolhas a partir da 

aparência das ‘garotas’, como também das preferências sexuais. Há ainda a versão 

que não inclui imagens de garotas nuas como as do site nonnudegirl.  

 

Os blogs direcionados ao público 

especializado em computadores são 

informativos e objetivos, com links para 

sites de interesses e downloads de 

programas variados, como também as 

últimas novidades do setor e os principais 

eventos. Nesse tipo de comunidade virtual 

imperam temas como computador, 

informática e realidade virtual, podendo, 

em alguns casos, como o blog de 

Leonardo Boiko, ser, também, direcionado 

a temas subjetivos e culturais. No exemplo acima, após cada post do blogueiro, há a 

exibição dos comentários de seus leitores. Nesse modelo de estrutura, o que fica em 

evidência é a interação escritor/leitor.   

 

    

CAMGIRL 
 www.nonnudegirls.org. 

SOBRE COMPUTADORES  
 www.leonardoboiko.blogspot.com 

ENTRETENIMENTO (1) 
www.jesusmechicoteis.com.br 
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Os blogs da categoria 

entretenimento têm como característica 

principal a irreverência. Em blogs como: 

“Jesus, me chicoteia” e ”Catarro verde”, o 

principal objetivo parece ser o humor. 

Trabalhando com fontes de materiais 

diferentes, esses  blogueiros se 

destacaram entre os blogs nacionais pela 

qualidade de seus conteúdos. Marco 

Aurélio dos Santos, autor do blog: “Jesus, me chicoteia”, se propôs a reescrever o 

livro dos profetas em tom irreverente. No corpo do blog ficam as postagens sobre 

temas diversos e a quantidade de comentários para cada post é bastante 

significativa.  

 

 

Já no blog “Catarro verde”, de 

Sérgio Faria, os comentários dos leitores 

não aparecem juntos aos posts, que ora 

são curtos, ora são longos. De forma 

proposital, ou não, a forma como as 

informações são jogadas parecer mais 

ser feitas por impulso do momento do que 

por algo planejado. Com um conteúdo 

direcionado, exclusivamente, ao humor 

irônico e sarcástico, faz um bom uso dos 

elementos semióticos a sua volta, como folder, placas de vendas, lápides de 

cemitério, imagens de fatos atuais. Um bom exemplo de uso de que está a sua volta, 

o olhar do blogueiro vê nas imagens ao nosso redor que são veiculadas pela mídia a 

principal fonte para a confecção de seus post. Mas ele não o faz de modo inocente, 

por trás de cada tirada de humor sarcástico-irônico há uma oportunidade para a 

reflexão sobre os acontecimentos sociais, como ilustra as fotos acima: o homem 

disputando alimento com os urubus e, logo abaixo, a formação do furacão Katrina 

que destruiu parte de Nova Orleans. 

 

ENTRETENIMENTO (2) 
www.catarro.blogspot.com 
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Os blogs caracterizados como 

humorísticos fazem uso de charges de 

tipos variadas. No exemplo escolhido, 

temos um blog constituído de posts curtos 

seguidos de charges, já que são nas 

próprias charges que se encontram a 

substância e o conteúdo. Os comentários 

dos leitores são acessados a partir de 

links. O site “gardenal.org” é composto de 

jornalistas, escritores e artistas e o 

exemplo ao lado pertence a Arnaldo 

Branco.  Esse tipo de página parece retomar um modelo de humor desenvolvido 

pelo “Pasquim”, na década de 70 e 80, que reuniu um grupo de excelentes 

cartunistas, entre eles Ziraldo e Millor Fernandes, em plena ditadura militar brasileira.    

 

Como sabemos, para cada 

categoria de blogs, há uma comunidade 

virtual de blogueiros que se inter-

comunicam. O exemplo escolhido para 

representar a categorial musical pertence 

a Marcus Fernando. Seu blog faz parte da 

Agenda do Samba & Choro, sua temática 

principal. Os textos redigidos pelo 

blogueiro sobre o tema e entrevistas com 

cantores encontram-se disponíveis em 

forma de arquivos acessíveis por links. Os 

posts e comentários aparecem no centro da página. Para os aficionados por Samba 

e Choro, esse tipo de páginas é uma por oportunidade de reunir pessoas de vários 

lugares do mundo e ao mesmo manter-se atualizado sobre tudo que acontece no 

mundo da música brasileira voltado para o gênero Samba Canção. 

 

HUMOR 
www.gardenal.org/mauhumor  

MÚSICA 
www.samba-choro.com 

NOVIDADES (informática) 
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Como no mundo da informática 

os lançamentos de novos produtos e 

programas se dão com a velocidade de 

poucos meses, a demanda por produtos 

free é muito grande, de forma que 

existe uma grande quantidade de 

páginas que oferecem esse serviço. No 

universo dos blogs, as páginas que 

aparecem com esse tema tratam de 

assuntos variados como, por exemplo, 

antivírus, dicionários, copy-dvd, navegadores, tradutores, foto-shop etc. Tanto elas 

podem tratar das novidades lançadas no mercado da informática quanto de 

assuntos restritos aos usuários de blogs. No exemplo acima, uma parte da página é 

dedicada ao blog e a outra aos arquivos sobre informática. 

 

O blog de Lawrence Lessig 

representa o tipo de blog que não é 

apenas pessoal, pois em primeiro plano 

encontram-se dispostos livros de sua 

autoria, mostrando assim o caráter 

comercial do blog. Em seguida, é que 

aparece uma foto familiar. O conteúdo 

do post e comentários dos leitores 

aparecem logo em seguida. Na parte 

superior do blog, o leitor tem acesso à 

sua home page, aos arquivos anteriores, 

a biografia do autor, como fazer contato etc.  Esse tipo de blog revela a necessidade 

cada vez mais presente, nos dias atuais, de usar a Internet como um meio de 

geração de renda. A grande quantidade de profissionais liberais que fazem de seus 

computadores seus escritórios de trabalho é revelador de uma crise econômica 

mundial, e apostar o sucesso profissional na internet exige muito mais que qualidade 

de conteúdo, considerando a enorme quantidade de páginas existentes. 

 

 

www.desembucha.com 

PESSOAL (2) 
www.lessig.blogspot.com 
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O fotolog, uma versão híbrida do 

blog, é basicamente composto de 

fotografias pessoais do autor do site e 

de comentários curtos dos leitores. No 

lugar dos ‘arquivos anteriores’ dos 

blogs, têm-se um histórico de fotos 

apresentadas em miniaturas, mas que 

podem ser visualizadas em ‘tamanho 

real’, como no exemplo ao lado 

representado. À direita, pode-se 

perceber imagens com links dos fotologs 

favoritos.   

Essa versão fotográfica do blog surge, coincidentemente, com a 

disponibilização, no mercado da informática, de câmeras digitais a preços mais 

acessíveis. Com isso, o número de fotologs de brasileiros aumentou 

consideravelmente, chegando a ficar em segundo lugar em números de usuários, 

logo após dos americanos. Porém, essa prática de exibição do “eu” não está imune 

aos crimes gerados após o advento do computador. As imagens e as informações 

disponibilizadas podem ser facilmente copiadas e usadas para fins maliciosos, 

comprometendo, dessa forma, o próprio usuário e não o criminoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA (FOTOLOG) 
www.fotolog.net/renatxat 

JOGOS 
www.malastv.zip.net  
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Os blogs direcionados aos 

aficionados por jogos e vídeos 

apresentam um layout mais despojado. 

Constituído por uma comunidade de 

pré-adolescentes e adolescente cujo 

maior passatempo é ficar horas em 

frente a uma tela de computador 

‘baixando’ novas versões dos mais 

variados tipos de jogos. Alguns desses 

blogs são fechados para o público fora da comunidade, ou seja, é preciso ser 

cadastrado e fazer uso de uma senha para acessar. Por exemplo, o blog 

www.yuhakusho.hpg.ig.com.br, que poderia ser enquadrado na categoria ‘anime’ por 

adotar o visual dos desenhos japoneses para simbolizar sua comunidade, no 

entanto, aparece na classificação do Google como pertencente a Jogos e vídeos. 

Confirmando o caráter hibrido do gênero. 

 

 

Por último, apresentamos a 

categoria espanhol/português, ou 

bilíngüe. Os blogs que oferecem 

versões em duas ou mais línguas, 

geralmente, pertencem ao público adulto 

que deseja confeccionar páginas bem 

mais trabalhadas e geralmente é 

dedicada a um tema específico de 

interesse do autor. No exemplo 

escolhido, o tema é o poeta português 

Fernando Pessoa, sua vida e poesias. 

Atualmente, existe uma grande quantidade de páginas que confeccionam versões 

de suas páginas em português, inglês e espanhol, isso ocorre pela necessidade de 

abranger um número maior de leitores. Paginas como o Google, Yahoo, Wikipédia e, 

principalmente, as páginas comerciais como as do ramo de hotelaria, têm interesses 

econômicos que as obrigam a adotar posturas mais agressivas para conquistar seus 

usuários. 

ESPANHOL/PORTUGUÊS (BILÍNGÜE) 
http://absorto.blogspot.com 
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Segundo Delphino (2001), os princípios para uma abordagem nesse tipo de 

interação mostram que tanto o produtor quanto o leitor têm poder sobre o conteúdo 

dos textos. Esses textos co-existem em um contexto multimodal e surgem da 

motivação daquele que produz o texto. O interesse ou a motivação que impulsiona 

alguém a desenvolver uma produção como um blog está impregnada de fatores que 

dizem respeito ao momento histórico sócio-cultural que rodeia o universo 

comunicacional do blogueiro, bem como do leitor.  

Vê-se, assim, que o uso de elementos multimodais na comunicação implica 

que a escolha por determinados signos, numa mensagem multimodal, não seja 

arbitrária, já que o signo deve atender a determinados objetivos, ou seja, expressar 

significados. Dessa forma, a relação que se dá entre o objeto (signo) que é utilizado 

e o conceito que ele evoca não é arbitrário, mas motivado. (Delphino, 2001). 

 

 
3.6 O BLOG COMO UM EVENTO NARRATIVO 

 

 

Ainda para efeito de ilustração, escolhemos um evento narrativo, pertencente 

ao blog ‘debaixo do céu’ da arquiteta Gisele Moura, por considerarmos que os tipos 

de dados aí evidenciados são representativos da categoria blog pessoal. É preciso, 

porém, ressaltar que a grande variedade de eventos existentes nas categorias do 

gênero blog demandaria uma análise exaustiva, não cabendo nessa pesquisa. 

Para nossa análise, adaptaremos o modelo narrativo de classificação 

proposto por Labov50 (1968, apud BALOCCO, 2005), destinado para a 

caracterização de um evento narrativo.  Compreendemos que esse modelo abrange 

os elementos que caracterizam um evento narrativo e, por isso mesmo, pode ser 

aplicado a esse tipo de blog: 

 
1) Resumo – busca prender a atenção do leitor, indicando os elementos principais da 

narrativa; 

2) Orientação – fornece ao leitor a situação ou circunstância da narrativa: local, lugar, 

circunstância e personagens envolvidos; 
                                                 
50 In: BALOCCO, A. E. A perspectiva discursivo-semiótica de Gunther Kress: o gênero como um recurso 
representacional. In: MEURER, J. L. , BONINI, A., MOTTA-ROTH, D. (Orgs.) Gêneros teorias, métodos, 
debates. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. 
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3) Complicação – segmento da narrativa que define seus episódios centrais e 

freqüentemente representa um fator de desequilíbrio, fratura, ruptura; 

4) Avaliação – elemento fundamental em que o narrador faz um balanço da narrativa, 

freqüentemente dirigindo-se ao seu interlocutor; 

5) Resultado – acontece ou sucede como resultado da situação que gera o 

desequilíbrio; 

6) Coda – segmento da narrativa que apresenta a moral da história. 

 

www.debaixodoceu.blogspot.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento narrativo (1) 
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About Me 
NAME:GISELE MOURA  
LOCATION:NATAL,  RN,  BRAZIL  
 

1  nasci em setembro 

2  quando devia haver flores 

3  vivo embaixo do firmamento 

4  os pés presos e firmes a terra 

5  não me deixam voar muito tempo 

6  virginiana e sem asas  

7  vez em quando 

8  pego carona em estrela ou 

9  com quem passe mais perto do céu 

10  passeio a cabeça nas nuvens 

11  cato os sonhos que deixei ao léu 

12  cantar espanta meus medos 

13  dançar me faz mais feliz 

14  beber dissolve meus ódios 

15  fumar eu não aprendi 

 

 

 

 

16  amigos vem e vão com o vento 

17  deixam saudades 

18  levam muito do que vivi 

19  paixão consome minha alma 

20  amor eu já conheci 

21  namoro com as palavras 

22  mesmo sabendo que as danadas 

23  ainda hão de me trair 

24  o que sobra... 

25  pode não valer um verso 

26  mas poesia ainda nasce dos restos 

View my complete profile 

 

Para cada postagem que o blogueiro acrescenta em seu blog tem-se um 

evento narrativo completo. Dessa forma, a necessidade subjetiva de cada blogueiro 

se evidencia nos discursos e nos elementos visuais escolhidos para constituir a 

página. Nesse processo de escrita subjetiva, constroem-se, no dizer de Kress (1989, 

apud BALOCCO, 2005), ‘posições de sujeito’, ou seja, os atores sociais desse tipo 

de interação colocam-se nos papéis de escritor e leitor, ambos atuantes. No evento 

(1), acima selecionado, a blogueira revela seu lado poético ao mesmo tempo em que 

procura mostrar um pouco de si.  

 

 

 

 

 

 

Aplicando o modelo proposto de análise, temos o seguinte: 
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1) O resumo: ABOUT ME: funciona como um cartão de visita. Com essa chamada, 

a blogueira promete revelar aos interessados em conhecê-la um pouco sobre ela. 

Como o nome e local onde mora: Nome: Gisele Moura, Localidade: Natal, RN, 

Brasil.  
 
2) A orientação: A própria escolha pela forma poética como meio de representar a 

si mesma e o modo como se relaciona com o mundo põe em evidência seu modo de 

ser. O marcador temporal situa a narrativa no tempo, as expressões: nasci, conheci, 

vivi funcionam como elementos catafóricos e os termos usados no tempo presente e 

no infinitivo como indicador de como a pessoa é na atualidade. 
1    nasci em setembro 

2 quando devia haver flores 

3 vivo embaixo do firmamento 

4 os pés presos e firmes a terra 

5    não me deixam voar muito tempo 
 

Essas informações sobre sua personalidade são destinadas aos possíveis 

leitores. Através dos versos, ela dialoga com eles, mostrando como quer ser vista ou 

compreendida. Há aí informações que, numa interação face a face, poderiam ser 

colocadas nos primeiros minutos de uma conversa. No blog, a mensagem encontra-

se guardada em um endereço virtual, esperando ser acessada. Os personagens 

envolvidos nessa interação podem ser múltiplos, ou não. É preciso haver a interação 

por meio dos comentários deixados pelos leitores para que se realize o objetivo de 

expor ao público informações pessoais sobre aquele que escreve. Somente depois 

de ser efetuada a interação por meio dos comentários é que passar a haver 

envolvimento entre escritor e leitor.  

 

3) A complicação: Funcionando como uma narrativa que dá detalhe sobre aquele 

que fala, os versos vão dando forma a uma figura humana. Ocorre quando ela relata 

o que sente. Além de sonhadora, ela sente felicidade, medo e ódio.  

 

 
12  cantar espanta meus medos 

13  dançar me faz mais feliz 
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14  beber dissolve meus ódios 

15  fumar eu não aprendi 
 

Já não aparece mais a mensagem primaveril de quem nasceu em setembro, 

mas os sentimentos de alguém que se depara com os problemas do mundo. Em 

seus versos, há uma necessidade de se revelar. Parece haver duas ‘Giseles’: a que 

precisa ser bastante realista por força das experiências vivenciadas e a que se sente 

atraída pelo lado lúdico da vida.  

 

4) Avaliação: Em seu percurso poético, a blogueira avalia com certa maturidade 

acontecimentos de sua vida. Essas informações, não por acaso, encontram-se 

dispostas para o leitor. Há uma necessidade de informar aos possíveis interlocutores 

detalhes que o blogueiro considera relevantes para o leitor saber sobre sua pessoa.  

 
16  amigos vem e vão com o vento 

15  deixam saudades 

16  levam muito do que vivi 

17  paixão consome minha alma 

19  amor eu já conheci 
 

5) Resultado: No contexto virtual, o resultado pode vir a ser a confirmação ou 

realização da interação entre escritor e leitor. Esse é um tipo de resultado que 

necessita de um ‘estado de interação continuada’ para que a motivação do 

escrevente se renove a cada comentário postado pelo leitor.  Nesse sentido, 

podemos ter dois tipos de resultados: o primeiro indica que a ação da escrita se 

realiza na interação e o resultado é a da continuidade do blog; o segundo tipo de 

resultado vem da falta de interação e o conseqüente abandono do mesmo por falta 

de interesse. Uma situação de desequilíbrio pode ser gerada por falta de interação 

ou excesso de críticas sobre o conteúdo postado.  

 

6) Coda: Para finalizar sua mensagem, a blogueira encerra seus versos de auto-

apresentação fazendo referência à dificuldade que temos de fazer uso da palavra 

para expressarmos idéias e sentimentos. As palavras trazem consigo significados 

múltiplos. Em alguns casos, todos entendem; em outros, aparecem de forma 
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codificada, e somente aquele a quem elas são endereçadas compreendem seu 

significado verdadeiro.   
21 namoro com as palavras 

22 mesmo sabendo que as danadas 

23 ainda hão de me trair 

24 o que sobra... 

25 pode não valer um verso 

26      mas poesia ainda nasce dos restos 
 

A narrativa retoma o aspecto poético inicial no qual desaparece a figura da 

escrevente, ficando a impressão de impessoalidade, pois assim como as poesias 

podem nascer de restos de palavras, assim também o ser humano tem a capacidade 

de renascer após experiências marcantes ou traumáticas.  

 

A análise proposta por Labov (1968, apud BALOCCO, 2005) mostra-se 

relevante quando adicionamos a essas informações outras que dizem respeito ao 

contexto sócio-histórico e cultural que vivenciamos com o advento da Internet. Tal 

exposição não poderia acontecer de forma tão explícita em outras épocas.  

O teor ‘privacidade e publicidade’ oferecido pelo blog revela mudanças 

significativas na sociedade. Em geral, a relação que temos, atualmente, nos 

contextos narrativos em ambiente virtual, descortina universos culturais variados e 

exigências retóricas próprias, refletindo, assim, os aspectos culturais de uma 

determinada época, bem como valores e ideologias. 

A escrita do “eu”, no contexto virtual, encontra-se marcada e condicionada 

pelos valores e normas da época. O sujeito que atua nesse ambiente é antes de 

tudo ‘uma cobaia’, que é usada pelo sistema para testar as possíveis variáveis 

comportamentais como um todo. Agindo como que por estímulos, esse indivíduo 

responde a um comando que está além dele recusar. Pois, conforme Moscovici 

(2003), no âmbito das representações sociais, tendemos a obedecer cegamente os 

modelos sociais, sem que paremos para refletir, sob pena de ficarmos a margem da 

sociedade.  

Nesse processo coercitivo, as representações conformam a vida mental dos 

indivíduos e no processo de compartilhar a linguagem as representações sociais se 

apropriam das representações individuais ou privadas. Todo esse processo de 

exposição do “eu”, em contexto virtual, apesar de ter seu antecedente construído 
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nos meios televisivos, ocorreu de forma muito rápida, sem que se desse o 

necessário tempo de maturação para que a reflexão sobre esse modo de comportar-

se e revelar-se para o outro.  

A linguagem se constitui como o principal e fundamental instrumento de 

consolidação do modelo de comportamento social. É por meio dela que nossas 

ações são estruturadas e os sentidos atribuídos.  

O século XXI, com toda sua tecnologia de ponta, promove a grande mudança 

de paradigma social, cultural, lingüística, tecnológica e econômica da história, pois 

faz do computador e sua linguagem uma extensão do corpo humano. Ele está tão 

presente nas várias ações de nosso dia a dia que se transformou numa extensão de 

nossos corpos.  

Em Michael Serres (2005), vemos que o homem deixa sua condição de ‘ser 

animal’ ao fazer uso de um pedaço de fêmur para se defender e ao usar um objeto 

cortante para fazer uma lança. Com o passar do tempo, as ferramentas criadas pelo 

homem tornam-se instrumentos indispensáveis para sua supremacia perante os 

outros animais.  

Hoje, o homem não é mais capaz de sobreviver apenas de suas garras 

(unhas), nem de suas presas (dentes), ele se encontra preso ao próprio sistema que 

criou e desenvolveu, por isso não há mais volta, se existir será apenas para uma 

pequena parcela de seres humanos que ainda conseguem viver sem o auxílio da 

tecnologia. Pelo que indica, não há passado nem tradição que consiga superar a 

força com que se impõe a pós-modernidade.  
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4 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  
 
 A realização dessa pesquisa surgiu, primeiramente, da necessidade de 

compreendermos a transformação social, cultural e lingüística pela qual passou o 

gênero ‘diário íntimo’ até o advento do diário virtual ou blog. Em nosso percurso, 

percebemos a necessidade de voltarmos nosso olhar para a questão do surgimento 

da leitura e da escrita como uma ferramenta de poder social. Optamos, então, por 

um breve passeio histórico, colocando em evidência momentos importantes da 

humanidade, nos mostra o quanto o domínio da técnica da escrita influenciou, e 

continua influenciando, o rumo da história contemporânea. Para realizar tal 

empreitada, guiamo-nos por Ong (1998).   

No decorrer dessas transformações sociais que se deram ao longo da 

história, percebemos que em meio às grandes mudanças culturais, houve também, 

mudanças significativas no que respeito ao indivíduo e sua relação com o mundo e o 

‘outro’.  

 Nesse percurso de descobertas, encontramos nas teorias de Hall (2002), 

Giddens (2002), Kristeva (1977), entre outros, subsídios teóricos para discutimos a 

questão da identidade na modernidade tardia. Tal compreensão nos conduz a um 

quadro não muito animador da situação do sujeito perante um mundo 

Institucionalizado, conectado em rede, que governa o sujeito e o modo de ser no 

mundo.  

Perante o quadro de insegurança que impera nos dias atuais, vemos que o 

sujeito volta-se para a segurança proporcionada pela tecnologia da informática. As 

inovações tecnológicas, ainda nos anos 50, desenvolvidas por militares, cientistas e 

a IBM, nos Estados Unidos, culminaram com a abertura para o público, de uma rede 

de comunicação global, a ARPANET, posteriormente Internet. A partir desse ponto, 

cada vez mais a tecnologia, desenvolvida em laboratórios de ponta, se torna 

acessível aos consumidores.  

 De posse do computador pessoal, milhões de pessoas em todo o mundo 

encontram nas salas de bate-papo e nas páginas pessoais condições propícias para 

extravasarem seus medos e angústias, além de contextos ideais para realizarem 

interações comunicativas ‘seguras’.  

O sucesso dos blogs na Internet chama a atenção, tanto dos profissionais da 

comunicação quanto dos estudiosos da linguagem. O grande número de pessoas 
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que mantém o hábito da leitura e da escrita nos blogs revela uma necessidade de 

exposição e de voyeurismo, impossíveis de serem imaginadas em outra época.  

Reconhecendo que o blog é um gênero sóciodiscursivo (semiótico) cujo 

suporte são as páginas da web, vimos a necessidade de estudarmos seu gênero 

ancestral, o diário íntimo. Discutimos que, no decorrer da história, os aspectos 

público e privado da escrita íntima sofrem modificações em decorrência das 

mudanças culturais e sociais. Em busca de identificar os fatores sociais da 

atualidade, responsáveis pelo comportamento dos usuários de blog, procuramos nos 

modelos comportamentais sociais e midiáticos as respostas para entender o Kairós 

cultural que surge nos anos 80.  

Em face disso, nossa pesquisa procura caracterizar o blog como um gênero 

sóciodiscursivo semiótico, multimodal. O próprio suporte em que o gênero se realiza 

virtualmente é uma ferramenta multimodal.  

De seu surgimento até atualidade, o blog vem sofrendo modificações 

esquemáticas e retóricas de acordo com as necessidade de cada comunidade de 

usuários.  

Finalizando, procedemos a uma análise do gênero blog, privilegiando os 

aspectos multimodais. Considerando que a prática de escrita e leitura nos blogs se 

dá de forma motivada, atendendo às exigências retóricas de seus usuários, de forma 

que constatamos a grande variedade de categorias existentes nesse gênero.  

As comunidades virtuais que surgem em volta de determinadas categorias 

constroem e fortalecem seus valores a partir do que é considerado senso comum 

entre os blogs dominantes. Nessas comunidades, cada blogueiro constrói sua 

‘posição de sujeito’, sendo a partir dessa posição que se estabelecem as relações 

sociais vigentes no contexto virtual do ciberespaço. 

Em seguida, vimos a necessidade de fazermos uma análise direcionada para 

o conteúdo semântico. Para tanto, optamos por um único evento narrativo, pois o 

modelo de análise escolhido pode ser aplicado a todos os demais eventos. Em 

nossa análise podemos constatar que as estratégias de ‘preservação de face’ aí se 

fazem presentes. O blogueiro se revela, mas esse modo de se revelar não se dá 

sem intenções já estabelecidas.  

O blog pessoal, em relação ao diário íntimo, pode apresentar semelhanças 

quanto ao conteúdo semântico. Nos blogs, há todo um conjunto de fatores que são 

colocados propositadamente para chamar a atenção de seus leitores. No exemplo 
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analisado, o nome escolhido pela blogueira: debaixo do céu e a cor neutra do papel 

de parede coloca em evidência as fotos e outros pequenos detalhes, como a cor e o 

tamanho da fonte escolhida.  

O uso de expressões em inglês, de poemas de sua autoria, como também o 

fato de postar longos eventos narrativos, parecem revelar certa erudição por parte 

da escrevente. Juntos, esses elementos servem para construir a imagem que a 

blogueira quer passar para seu leitor. Dessa forma, a prática de escrita no blog, seus 

recursos multimodais, constrói seu percurso de produção de sentido ao se realizar 

como uma prática social.  

 

 

4.1 CONTRIBUIÇÕES PEDAGÓGICAS DA TECNOLOGIA DIGITAL 
 

Confirmando o predomínio do uso da tecnologia computacional na sociedade, 

vimos que as escolas buscam meios de aliar-se à tecnologia em busca de solucionar 

problemas relativos à aprendizagem em todas as disciplinas. O uso do computador 

permite integrar múltiplas mídias, recursos e linguagem que dinamizam tanto os 

métodos didáticos quanto podem estimular a aprendizagem, pois apresentam as 

informações sob uma nova organização.  

O modo como aprendemos a selecionar os conteúdos nas páginas da web 

foge ao modelo linear, consagrado pelos livros escolares. As várias oportunidades 

de associações geradas pelos links constituem-se em um universo inesgotável de 

possibilidades de conhecimento e isso, por se só, já configura como uma quebra de 

paradigma no contexto de aprendizagem seja educacional ou não. 

De toda essa configuração resulta que o tempo dedicado às atividades 

também sofre mudanças, de modo que será o tipo de atividade e a intencionalidade 

da pesquisa que dirá quanto tempo e esforço serão gastos para sua realização.  

Os recursos que o professor terá a sua disposição para a aplicação de 

determinado conteúdo são os mesmos oferecidos pelo internet. Por isso, sua função 

deverá ser mais de orientação metodológica, agindo como o par mais experiente, já 

que o próprio aluno pode fazer qualquer investigação em seu próprio computador. 

Esse fato obriga o professor a sobressair-se, elaborando um percurso de 

investigação mais objetivo e prático para o sucesso da aprendizagem, com critérios 
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preestabelecidos e informações apresentadas em diferentes mídias como correios, 

conferências, vídeos, banco de dados, bates-papos, blogs etc.  

Cada um desses recursos pede um gerenciamento, ou abordagem, diferente. 

Será o modo como se dará a participação dos alunos por meio de interação, 

pesquisa e produção de novos conhecimentos e para o perfeito sucesso da 

aplicação de novas metodologias, faz-se necessário que o professor domine os 

recursos oferecidos por esse novo ambiente. 

Os ambientes digitais são cada vez mais empregados para a aplicação do 

ensino a distância como forma de atender a uma demanda social de inserção na 

educação. E esse modelo é comumente utilizado por instituições de ensino superior 

numa tentativa de abranger uma camada social que não tem condições de deslocar-

se para os grandes centros urbanos. As aulas podem se dá em um contexto em 

modelos chamados de on-line ou off-line, no qual o aluno contará com a ajuda de 

um tutor, presencial, para orientá-lo como utilizar o banco de dados. 

Por fim, entendemos que a educação deve se aliar aos meios computacionais 

como forma também de democratizar o ensino, proporcionando  

àqueles que vivem distantes dos grandes centros o direito de uma educação à 

distância. Uma vez internalizados os meios de chegar às informações desejadas, 

estaremos desenvolvendo nos usuários do computador condições de suficientes 

para a formação de leitores e pesquisadores autônomos e críticos, libertando o 

grande público das amarras da educação formal, muitas vezes, ineficiente e 

excludente.   
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