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RESUMO 

 

 

O estudo se insere nas discussões sobre webjornalismo, mais especificamente os blogs e 

suas percepções. Ou seja, investiga-se como formadores de opinião - jornalistas - 

percebem as informações divulgadas neste espaço midiático. Neste sentido, verifica-se os 

modos de entendimento de formadores de opinião da cidade de Santa Maria / RS sobre o 

Blog político da jornalista Cristiana Lôbo.  Esta delimitação temática orientou a questão 

norteadora de pesquisa, que busca responder a seguinte problematização: Quais são as 

leituras e percepções feitas por um grupo de formadores de opiniões sobre o Blog da 

jornalista Cristiana Lôbo? Decorrente desta questão, outras foram levantadas como: Que 

motivação estes jornalistas têm para ler o blog? Que impactos essas percepções têm nos 

fazeres de suas atividades profissionais? O intuito do trabalho é compreender as leituras 

e percepções deste blog, considerado referência nacional na temática política e seus 

bastidores. A partir disso, os objetivos específicos são: descrever os modos de leitura do 

grupo entrevistado, sistematizar suas percepções e mapear os principais eixos de 

entendimento deste blog. Para dar conta desta proposta, usa-se um questionário on line 

para vinte e cinco jornalistas. Destes retornaram quinze que fazem parte do corpus desta 

pesquisa. Portanto, trata-se de uma pesquisa interpretativa, na qual utilizamos a técnica 

da análise de conteúdo – no que diz respeito às temáticas - para verificar as leituras 

individuais deste grupo acerca de um objeto midiático. Teoricamente, o estudo está 

estruturado a partir de autores como: Pierre Lévy, Marcos Palácios, Luciana Mielniczuk, 

entre outros. 

 

Palavras-chave: Internet. Webjornalismo. Blog. 
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ABSTRACT 

 

The study is part of discussions about webjornalismo, more specifically the blogs and 

their perceptions. In other words, we investigated as opinion formers - journalists - 

perceive the information disclosed in this media space. In this sense, we see the ways of 

understanding of opinion formers of the city of Santa Maria / RS on the Blog of political 

journalist Cristiana Lôbo. This delimitation issue directed to the guiding question of 

research, which seeks to address the following questioning: What are the readings and 

perceptions made by a group of trainers to views on the Blog of journalist Cristiana Lôbo? 

Arising out of this issue, other were raised such as: What motivation these journalists 

have to read the blog? What impacts these perceptions have in doings of their professional 

activities? The aim of the study is to understand the readings and perceptions of this blog, 

considered national reference in policy theme and their scenes. From this, the specific 

objectives are: to describe the modes of reading the group interviewed, organize their 

perceptions and map the main axs of understanding of this blog. To give an account of 

this proposal, we used a questionnaire online for twenty-five journalists. These returned 

fifteen that form part of the corpus of this study. Therefore, it is an interpretative research, 

in which we used the technique of content analysis - as regards the themes - to check the 

individual readings of this group about a media object. Theoretically, the study is 

structured from authors such as: Pierre Lévy, Marcos Palácios, Luciana Mielniczuk, 

among others. 

 

Keywords: Internet. Webjournalism. Blog. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 A motivação para trabalhar este tema surge a partir da curiosidade em compreender 

como uma ferramenta simples - o blog - antes conceituado como diário virtual, agora 

passa a configurar um dos meios comunicacionais mais utilizados por formadores de 

opinião enquanto instrumento de trabalho. Comunicadores de grandes grupos ou 

profissionais independentes, assim como as demais camadas da sociedade começam a 

enxergar a plataforma como um fomentador de informação. O acesso facilitado, o 

crescente número de leitores e o teor de informações relevantes postadas em blogs são 

características que fomentam o interesse em analisar o funcionamento dessa prática e de 

que forma ela afeta nas impressões dos demais indivíduos. 

Ao pensar o cenário político e a abrangência das informações postadas no blog da 

jornalista, especialista em política, Cristiana Lôbo, o objetivo da pesquisa é verificar se 

como os formadores de opinião de Santa Maria percebem o conteúdo deste blog. Este 

cenário é norteador da seguinte problemática de pesquisa: As percepções do blog de 

Cristiana Lôbo causam impactos nos formadores de opinião de Santa Maria? 

Nesse sentido, a pesquisa busca se inserir na relação entre a comunicação através da 

plataforma blog e as impressões causadas nos demais formadores de opinião. A partir 

desta indagação busca-se alcançar os objetivos: Quais são as leituras e percepções feitas 

por um grupo de formadores de opiniões sobre o Blog da jornalista Cristiana Lôbo? 

Decorrente desta questão, outras foram levantadas como: Que motivação estes jornalistas 

têm para ler o blog? Que impactos essas percepções têm nos fazeres de suas atividades 

profissionais? 

Como diretriz do percurso metodológico faz-se uso de aplicação de questionário 

como fonte de conhecimento acerca das perguntas que visamos esclarecer. O referido 

estudo se viabiliza através das análises dos depoimentos obtidos nas entrevistas com os 

jornalistas de Santa Maria no período de treze até dezessete de outubro de 2014. 

No primeiro capítulo apresenta-se as motivações, perspectivas e metodologia. No 

segundo capítulo, discorre-se sobre o quadro conceitual composto pelas palavras-chave: 

Internet, Webjornalismo e Blog. No terceiro capítulo apresenta-se a metodologia e os 

motivos pelas quais tais técnicas foram escolhidas para o melhor desenvolvimento do 
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estudo. No quarto capítulo passa-se pela discussão dos dados, até a apresentação dos 

dados obtidos nas entrevistas. Os resultados foram classificados em seis categorias de 

análises: Consumo de informações através de Blogs, Motivações de Leitura, Derivações 

do tema Política, Potencialidades, Fragilidades e Ideologia Partidária 

 Do apanhado de dados, a pesquisa é direcionada para examinar quais as leituras e 

percepções feitas por um grupo de formadores de opiniões sobre o Blog da jornalista 

Cristiana Lôbo. 
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2. CONCEITUAÇÕES TEÓRICAS: DA INTERNET AO BLOG 

 

 

Neste primeiro capítulo abordam-se os conceitos teóricos norteadores para a 

execução deste trabalho. As considerações têm como base as palavras-chave: Internet, 

webjornalismo e blog. Primeiramente, faz-se uma explanação sobre o surgimento da 

Internet e suas consequências. A seguir, foca-se no desenvolvimento desse formato 

jornalístico - o webjornalismo - suas fases e características. Por fim, conceitua-se a 

ferramenta blog e seu crescente uso pela comunidade enquanto leitores e produtores de 

conteúdo.  

Apresentar e contextualizar cada um dos três conceitos mencionados, através do 

mapeamento teórico aqui definido, auxilia no melhor entendimento e aproximação do 

tema: o blog de Cristiana Lôbo e as leituras e interpretações dos formadores de opinião 

de Santa Maria/RS sobre este objeto midiático. 

 

 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO PARA O JORNALISMO ONLINE: A INTERNET 

 

  

É praticamente impossível pensar a contemporaneidade sem os adventos que a 

tecnologia oferece. Estar conectado na rede mundial de computadores é um dos atrativos 

que, atrelado à necessidade de estar informado, fomenta a visualização diária dos 

conteúdos produzidos para a web.    

Ao analisar a produção jornalística é necessário compreender o meio no qual esse 

conteúdo se desenvolve (rádio, impresso, televisão) e quais características permitem o 

acesso naquele formato. Murad (apud Canavilhas, 1999) “aponta a relação entre o 

conceito de jornalismo e o veículo”, ou seja, o suporte técnico em conjunto com a 

informação são os responsáveis pela difusão singular de cada meio. A percepção destas 

distinções propicia evoluções e categorizações no jornalismo. São criados, então, termos 

como jornalismo impresso, telejornalismo e radiojornalismo. Com o advento da Internet 

a situação se repete e, com a crescente demanda de conteúdo online, surge uma nova 

maneira de produzir informação: o webjornalismo.    
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Deste modo, é fundamental a contextualização, mesmo que breve, sobre a criação 

e evolução da rede mundial de computadores. O conceito aqui estabelecido é embasado 

na definição de Okada e Santos (2003, p. 4). Os autores definem rede “como todo fluxo 

e feixe de relações entre seres humanos e as interfaces digitais. Nessa híbrida relação, 

todo e qualquer signo pode ser produzido e socializado “no” e “pelo” ciberespaço, 

compondo assim, o processo de comunicação em rede”.  

Desenvolvida durante a Guerra Fria (1945-1991), a Internet surge em pleno 

conflito bélico para facilitar a comunicação dos militares norte-americanos. Mattoso 

(2003, p.5) explica que “a gênese da internet surge com a Arpanet, um mecanismo de 

troca de mensagens criado para assegurar a manutenção das informações vitais trocadas 

a longas distâncias”. O objetivo era estabelecer um diálogo caso os meios tradicionais 

fossem destruídos em ataques das tropas inimigas. 

 Durante as décadas de 1970 e 1980, ela começa a ter outras atribuições, desta vez 

no meio acadêmico. Professores, universitários e pesquisadores fazem uso da rede para a 

troca de ideias, dados e novas descobertas de cunho científico. Tal ferramenta é utilizada 

principalmente nas universidades estadunidenses. Segundo Lemos (2002), a geração, que 

mantinha os laboratórios em suas garagens, tinha como ideal a bandeira “computadores 

para o povo” (“computer to the people”). Cria-se assim uma nova visão para o uso das 

máquinas. Os computadores começam a ser vistos como um multi-instrumento para os 

mais diversos fins, e não estruturas imensas que operam somente em empresas ou grandes 

indústrias. Nesta lógica, Lemos (2002) nos situa na linha evolutiva da rede quando afirma, 

 

A formação da micro-informática deve-se ao desenvolvimento de domínios 

científicos a partir dos anos 40: a cibernética (1948), a inteligência artificial 

(1956), a teoria da auto-organização e de sistemas (dos anos 60), a tecnologia 

de comunicação de massa (rádio, televisão e telefone) e telemática (de 1950), 

Lemos (2002, p. 107.). 

 

Ao longo das décadas de 1980 e 1990, as telecomunicações se transformam, para 

acompanhar os avanços da microeletrônica, e ampliam o campo para que a Internet ganhe 

o mundo. Em meados dos anos 1990, o alcance da rede começou a atingir as massas, e 

Tim Bernes-Lee foi o responsável pelo feito. Ao criar a world wide web (www) ele 

possibilita, com o desenvolvimento da interface gráfica, a inserção de sites mais arrojados 

e visualmente mais atrativos para os internautas. Mattoso (2003) discorre sobre as 
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potencialidades do uso da Internet e caracteriza seu uso como “uma revolução sem 

precedentes”.  

 

A ferramenta de busca mais popular do planeta permite a pesquisa por páginas 

de informação através de links que induzem a navegação através de softwares, 

levando a informação solicitada até o internauta. Finalmente o grande público 

ganhou seu passaporte de acesso para o mundo digital e o que se vê, desde a 

segunda metade da década de 90 até os dias de hoje, é uma revolução sem 

precedentes, (Mattoso, 2003, p.9). 

 

    De lá para cá, a expansão da rede e de seus atributos cativam o grande público 

através da possibilidade de acesso a diferentes conteúdos e formatos. A realização de 

pesquisas, o entretenimento através de jogos online, a visualização de filmes e seriados, 

o consumo de informação - tanto impressa quanto radiofônica – são possíveis por 

intermédio de um “clique” na Era Digital. Navegadores (browsers), portais de serviços, 

provedores de acesso surgem e facilitam, ainda mais, o alcance. Diferentes segmentos 

sociais têm acesso ao ciberespaço e a possibilidade de buscar o tipo de informação que 

tiverem interesse.  

Pode-se, então, afirmar: a web é reflexo de uma evolução tecnológica, e sua ampla 

utilização coopera positivamente para a possibilidade de acesso universal ao 

conhecimento. Para compreender este mundo virtual, denominado ciberespaço, e suas 

implicações, é necessário esclarecer seu conceito. Dentre as definições pesquisadas, a de 

mais destaque é a do francês Pierre Lévy. Ele conceitua “o ciberespaço como o espaço de 

comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos 

computadores”,(Lévy, 1999, p. 92). Para o autor, essa consideração abrange todos os 

sistemas de comunicação eletrônica transmissores de informação oriunda de fontes 

digitais ou destinadas à digitalização. Segundo ele, 

 

A codificação digital condiciona o caráter plástico, fluido, calculável 

com precisão e tratável em tempo real, hipertextual, interativo e, 

resumindo, virtual da informação que é, parece-me, a marca distintiva 

do ciberespaço,( Lévy, 1999, p. 92). 

 

 

O autor acrescenta, ainda, que o novo meio tem a vocação de conectar todo e 

qualquer dispositivo de informação, seja ele gravação, comunicação e até mesmo 
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simulação. De acordo com o pesquisador, as potencialidades do ciberespaço são 

determinantes na maneira de consumir informações. 

 

A perspectiva da digitalização geral das informações provavelmente tornará o 

ciberespaço o principal canal de comunicação e suporte de memória da 

humanidade a partir do próximo século, (Lévy, 1999, p. 92 e 93). 

 

Sendo assim, o ciberespaço pode ser interpretado como um mediador entre a 

informação e o usuário, além de interferir nas relações estabelecidas entre os indivíduos 

e as situações. Okada e Santos (2003) complementam o conceito desenvolvido por Lévy 

ao afirmar que o ciberespaço não configura apenas uma mídia, mas uma infinidade delas, 

além de redimensionar inúmeras interconexões. No universo digital definido pelos 

pesquisadores, é possível encontrar mídias como: jornal, revista, rádio, cinema, tv e “uma 

pluralidade de interfaces que permitem comunicações síncronas e assíncronas”. Nesse 

sentido, “além do ciberespaço se estruturar como um ambiente virtual de aprendizagem 

universal, permite que grupos/sujeitos possam formar comunidades virtuais fundadas 

para fins bem específicos”, (Okada e Santos, 2003, p. 04).  

Sobre esta conceituação, Palácios (2003) acredita que o uso simultâneo da Internet 

por diferentes nichos sociais traz pressões diferenciadas sobre a evolução do ciberespaço. 

Para ele, práticas específicas são incorporadas e assimiladas pelos demais subsistemas 

encontrados na rede. Ele ainda afirma, "diferentes demandas geram soluções específicas”, 

mas as mesmas tendem a se difundir rapidamente e se tornarem generalizadas.  

É notório o processo tecnológico e social que resultou na Internet como ferramenta 

atual e cada vez mais utilizada. Mais que caracteres, softwares e códigos, ela configura 

um modelo de interação que modifica as relações entre indivíduos e o cotidiano. No 

Brasil, o fenômeno se consolida em 1995. De acordo com o Comitê Gestor da Internet no 

Brasil o número de usuários chega aos 85,9 milhões, em 2013, ou seja, 51% da população 

brasileira acessa a rede atualmente. O que antes apenas complementava a comunicação 

entre poucos, hoje redefine o cenário das relações estabelecidas entre os indivíduos em 

escala global com apenas um “clique”. Com alcance mundial, a Internet informa em 

escala planetária, e seu uso já faz parte do comportamento da população. 
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2.1 A FUSÃO ENTRE INTERNET E JORNALISMO: WEBJORNALISMO 

 

 

É comum ler e ouvir diferentes nomenclaturas quando o assunto é jornalismo feito 

na e para a Internet. São elas: webjornalismo, jornalismo online e jornalismo digital. 

Contudo, cada denominação possui uma especificidade. Mielniczuk (2003) estabelece as 

distinções entre elas.  

 
Jornalismo on-line é a aquele que é desenvolvido aproveitando dados em 

tempo real. O jornalismo digital emprega todo e qualquer procedimento que 

implica no tratamento de dados em forma de bits. E o webjornalismo ocorre 

quando se utiliza uma parte específica da internet que é a web, (Mielniczuk 

2003, p.4). 

 

O objeto de estudo neste trabalho caracteriza um blog político. Por ser uma 

plataforma exclusivamente digital, o termo escolhido enquanto nomenclatura a ser 

utilizada neste estudo é webjornalismo. 

O jornalismo para a rede surge em consequência dos avanços da Internet e a 

crescente busca dos usuários por informações online a partir dos anos 1970. Desde então, 

a tecnologia evolui e a apropriação da comunidade ao novo meio modifica, tanto a forma 

de produção, quanto a do consumo de notícias. Neste contexto, concorda-se com Barbosa 

(2005) quando ela diz, “como forma de jornalismo mais recente, o webjornalismo é a 

modalidade na qual as novas tecnologias já não são consideradas apenas como 

ferramentas, mas, sim, como constitutivas dessa prática jornalística”, (Barbosa, 2005, p. 

2). 

Assim como a Internet, o webjornalismo passou por várias transformações até 

atingir o atual formato, sobretudo pela falta de profissionais capacitados para atuar na 

produção de conteúdo voltado para a rede. No primeiro momento, não existem portais de 

notícias que utilizem uma linguagem específica para o novo formato, mas apenas a 

transposição das edições impressas. Segundo Moherdaui (2000, p.21), “o New York 

Times Information Bank passou a disponibilizar resumos e textos completos de artigos 

atuais e artigos de suas edições diárias passadas a assinantes que possuíam pequenos 

computadores”. Todavia, surge em Portugal, em 1999, o Diário Digital: o jornal pioneiro 

com conteúdo exclusivo para a internet. “As matérias são produzidas por equipes de 
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reportagem exclusivas para o site, além de material de agências noticiosas” (Moherdaui, 

2000, p.23).  

Na evolução da produção jornalística para a rede, o webjornalismo também 

estabeleceu suas particularidades. Palácios (1999) estabelece cinco características: 

interatividade, hipertextualidade, personalização, multimidialidade/convergência e 

memória. Já os pesquisadores Jo Bardoel e Mark Deuze (2000) acrescentam 

hipertextualidade, interatividade, multimidialidade e customização de conteúdo.  

 Estas características são entendidas e assimiladas da seguinte forma: a 

interatividade permite que o usuário opine, critique, colabore com sugestões e, 

principalmente auxilie na construção das notícias. A customização de conteúdo, ou 

personalização, familiariza a relação entre o canal e o leitor, pois o usuário se reconhece 

no produto que acessa. A hipertextualidade amplia as opções de conteúdo a serem 

visualizados, além de proporcionar a imersão do usuário em um determinado assunto 

através de links. A multimidialidade transmite a mesma informação em diferentes 

formatos (áudio, vídeo, imagem estática ou texto), e possibilita novas formas de leitura. 

E a memória rompe a barreira de espaço e tempo ao disponibilizar as informações na rede 

para que as mesmas possam ser acessadas quando necessário e possível. 

Quando as empresas e editorias percebem a riqueza do meio decidem trocar suas 

estratégias e assimilar a ideia de aprofundar o uso de recursos multimídia e hipertexto, e 

não somente a digitalização dos jornais impressos. Percebemos que o uso das novas 

tecnologias configura a base para o webjornalismo, seja para o emissor (site, blog, 

página), seja para o receptor (webleitor). “Consideram-se como informação 

webjornalística relatos descritivos, interpretativos e opinativos da realidade 

contemporânea, que se caracterizam pela articulação de recursos da linguagem 

hipermidiática em maior ou menor grau de sofisticação (Alzamora, 2004, p.1). 

Contudo, não deve-se esquecer que o produto jornalístico possui características 

gerais que devem ser levadas em consideração independente do meio no qual as notícias 

são produzidas. De acordo com Pinho (2002), são elas, não linearidade, fisiologia, 

instantaneidade, dirigibilidade, qualificação, custos de produção e de veiculação, 

interatividade, pessoalidade, acessibilidade e receptor ativo.    
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No Brasil, o Grupo Estado de São Paulo, na época, investe em um site laboratório 

para avaliar a abrangência e o consumo do novo modelo de veiculação. As pesquisas de 

aceitação são realizadas através de e-mails encaminhados aos assinantes do jornal com as 

principais notícias do dia. As matérias são enviadas após o aviso prévio, por parte dos 

assinantes, a respeito de qual editoria os mesmos gostariam de ser informados. Como 

menciona Palácios (1997), o primeiro jornal brasileiro a disponibilizar informação através 

de um site foi o Jornal do Brasil. Logo depois veio O Estado de São Paulo, em seguida o 

jornal Folha de São Paulo e O Globo.  

 Ao apresentar as características norteadoras do webjornalismo não elevam-se as 

mesmas em relação aos demais meios de comunicação. Cada plataforma possui seus 

atributos e, muitas vezes, uma complementa a outra. Partilha-se do pensamento de 

Barbosa (2002) quando ela analisa a construção de novos formatos midiáticos enquanto 

processo evolucionário complementar. A pesquisadora acredita que 

 

As características do jornalismo na Web aparecem majoritariamente como 

Continuidades e Potencializações e não, necessariamente, como Rupturas com 

relação ao jornalismo praticado em suportes anteriores. As características 

elencadas como constituintes do jornalismo na Web podem, de uma forma ou 

de outra, ser encontradas em suportes jornalísticos anteriores, como o 

impresso, o rádio, a TV, o CD-Rom, (Barbosa, 2002, p. 16). 

 

Ao elucidar o webjornalismo e suas características, nota-se a relação entre os 

formatos jornalísticos. Mesmo que em menor escala, singularidades do impresso estão 

presentes no rádio, aspectos da TV no online e assim sucessivamente. O blog de Cristiana 

Lôbo é um exemplo, a jornalista transita na televisão, no impresso e no online. Mesmo 

que o blog não possua todas as características do webjornalismo, como multimidialidade, 

ele possui as demais particularidades.  

 

 

2.2.1 FASES DO WEBJORNALISMO 

 

 

O jornalismo produzido para a Internet se desenvolve, de acordo com a exploração 

de elementos tecnológicos, e culmina, após modificações na maneira de produzir 

conteúdo, no webjornalismo. Ainda assim, desde sua primeira utilização enquanto 
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plataforma divulgadora e produtora de informação, ele é estudado por pesquisadores. Os 

autores [Barbosa, 2005; Machado, 2008; Mielniczuk, 2001; Mielniczuk, 2003; Santi, 

2009] dividem o webjornalismo em fases para compreender as mudanças do cenário 

digital e o consumo de notícias pela rede atualmente.  Para Mielniczuk (2003) existem 

três fases do jornalismo na web: transpositismo, metáfora e Webjornal. Já outros autores 

segmentam a trajetória do webjornalismo em até cinco gerações.  

  O transpositismo é considerado o marco inicial. As informações fornecidas são, 

na maioria das vezes, reproduções de edições inteiras ou trechos dos jornais impressos. 

Palácios (2002, p.3) aponta que o chamado jornal online era a transposição de algumas 

das principais manchetes. “O material disponibilizado no site era atualizado a cada 24 

horas indo ao encontro do fechamento da edição impressa. Neste período não há nenhuma 

adequação nos textos publicados”. Não existiam jornalistas treinados ou especializados 

para atuar no mundo digital. O que existia era apenas a troca do veículo de leitura: ao 

invés de ler o jornal impresso, o usuário ficava em frente ao computador.  

Na segunda fase, chamada de metáfora, os jornais online ainda transcrevem as 

notícias, mas gradualmente exploraram as características do mundo digital. A partir dessa 

imersão, iniciada em 1995, as redações começam a se modificar. Surgem profissionais 

dedicados ao jornalismo para a Internet e a produção exclusiva para o online. Mielniczuck 

(2001) relata a tendência de esses produtos comunicacionais estarem relacionados ao 

modelo de jornais impressos e pincipalmente a empresas jornalísticas de credibilidade e 

rentabilidade. Além desses fatores, ela menciona o surgimento e uso de ferramentas que 

potencializam o acesso. 

 

Começam a surgir links com chamadas para notícias de fatos que acontecem 

no período entre as edições; o e-mail passa a ser utilizado como uma 

possibilidade de comunicação entre jornalista e leitor, através de fóruns de 

debates; a elaboração das notícias passa a explorar os recursos oferecidos pelo 

hipertexto, (Mielniczuck, 2001, p.2). 

 

As percepções das potencialidades do ciberespaço são essenciais para a terceira 

geração do webjornalismo, webjornal ou período hipermidiático. As empresas começam 

a enxergar as facilidades de mercado que a rede propicia e investem em produtos 

exclusivos para a Internet.  Nasce, então, a terceira geração do Webjornalismo. Um fato 

emblemático deste período é a fusão, em 1996, entre a Microsoft e a NBC - uma empresa 

de informática e a outra de comunicação. Para Santi (2009, p.186) “o www.msnbc.com 
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talvez tenha sido o primeiro site de jornalismo que não surgiu em decorrência da tradição 

e da experiência do jornalismo impresso.” Neste contexto desbravador são reunidos os 

cinco elementos, mencionados anteriormente, que definem o webjornalismo atual: 

multimidialidade/convergência, interatividade, hipertextualidade, personalização e 

memória. Mielniczuck (2005) observa nessa etapa as tentativas de explorar e aplicar os 

elementos oferecidos pela web para fins jornalísticos. Segundo a autora, nesse estágio os 

produtos jornalísticos 

 

apresentam recursos em multimídia que enriquecem a narrativa jornalística; 

oferecem recursos de interatividade; disponibilizam opções para a 

configuração do produto de acordo com interesses pessoais; apresentam a 

utilização do hipertexto não apenas como um recurso de organização das 

informações da edição, mas também começam a empregá-lo na narrativa de 

fatos, (Mielniczuck, 2005, p.6) 

 

Segundo os conceitos trabalhados na bibliografia de Mielniczuck as gerações do 

webjornalismo se encerram aqui. Contudo, Santi (2009) afirma que em 2004 surge um 

novo fator e com ele uma nova fase: o banco de dados. Para o autor, a quarta geração é 

reflexo dos avanços na programação dos códigos fonte que ampliam e aperfeiçoam a 

relação entre notícia e usuário Ainda de acordo com Santi (2009, p.187), é na quarta 

geração que “ocorre a efetiva industrialização dos processos jornalísticos para a web que 

até então eram elaborados de forma intuitiva e artesanal”. Porém essa maior interação não 

é vista de forma positiva por todos, pois tal abertura acaba provocando um distanciamento 

profissional em relação ao conteúdo produzido. Machado (2009) acredita na perda do 

controle de produção por parte dos jornalistas. Para o autor, a publicação aberta e o 

desenvolvimento colaborativo com os usuários representam uma quebra na construção de 

informações.  

É válido destacar a não linearidade no conjunto de gerações apresentado acima. O 

transcurso das fases apresentadas parece lento, quando teorizado, porém é importante 

perceber a necessidade de fatores como, capital para investimento na Internet e 

conhecimento técnico dos profissionais envolvidos diretamente no meio. O fenômeno da 

informação pela rede é impactante e modifica paradigmas, mas sua continuidade e 

progresso são dependentes de recursos e indivíduos capacitados que fomentem seu 

seguimento. 
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2.1 CONCEITO DE BLOG 

 

 

Ao longo da trajetória da web, muitas ferramentas surgem. Determinadas delas 

conquistam a fidelidade dos internautas e, em alguns momentos, redefinem seu papel e 

espaço no mundo virtual. O blog ou weblog é um exemplo, pois cativa a população e 

sofre alterações em sua finalidade. 

O ato de escrever, tanto em um blog quanto em outra plataforma pública, define a 

possibilidade dos indivíduos exteriorizarem palavras ou ideias. Silva (2003) acredita no 

ato da escrita como forma de externar pensamentos. Para ele 

 

O escritor envolve-se numa relação reflexiva e refletida na página escrita, na 

qual os pensamentos tomam corpo publicamente. Com qualquer técnica de 

escrita – na pedra, no barro, no papiro ou no papel e, particularmente, na tela 

do computador – o escritor chega a considerar a própria mente como um espaço 

de escrita, (Silva, 2003, p.8).  

 

Dreves (2003) explica que antes dos blogs o internauta deveria possuir paciência, 

disposição e conhecimento específico para criar uma homepage. Entretanto, para a 

continuidade do assunto é necessário definir o que é um blog. Ao analisar a ferramenta 

em questão, tem-se que ter em mente as características de um weblog. São elas: 

apresentação das informações em ordem cronológica – as postagens mais recentes 

aparecem em primeiro lugar. Neste trabalho usa-se a palavra postar para indicar a inserção 

de informação na rede. “Um post, como é chamado pelos blogueiros, é o resultado do ato 

de postar, é uma atualização ou a alimentação de alguma informação no blog”, Dreves 

(2003, p.14). Outro ponto a ser levando em consideração é a disposição das publicações: 

as mesmas são colocadas no ar através de blocos. E como terceira particularidade, para a 

construção de um blog são disponibilizados templates - modelos de páginas prontas, este 

último facilita o entendimento daqueles usuários que pouco conhecem sobre linguagens 

de programação para a web. A pesquisadora Maria João Gomes (2005) auxilia na 

compreensão da ferramenta ao conceitua-la de maneira clara e objetiva. Para a autora, 

blog 

 

É uma página na Web que se pressupõe ser actualizada com grande frequência 

através da colocação de mensagens – que se designam “posts” – (muitas vezes 
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incluindo links para sites de interesse e/ou comentários e pensamentos pessoais 

do autor) e apresentadas de forma cronológica, sendo as mensagens mais 

recentes normalmente apresentadas em primeiro lugar, (Maria João Gomes, 

2005, p.311). 

  

 Lemos (2002), um dos primeiros pesquisadores brasileiros a tratar do tema, diz 

que ciberdiários, webdiários ou weblogs são práticas contemporâneas de escrita online 

nas quais 

 

Usuários comuns escrevem sobre suas vidas privadas, sobre suas áreas de 

interesse pessoais ou sobre outros aspectos da cultura contemporânea, (Lemos, 

2002, p. 44) 

 

Como relata Silva (2003), o primeiro weblog surgiu na segunda metade de 1990. 

Tim Berners-Lee foi o precursor e responsável pelo “What’s New?” (“O que há de 

novo?”) disponível em www.info.cern.ch. Nesse primeiro momento, os weblogs servem 

como coletores de links para outras páginas. Em pouco tempo, a ferramenta começa a ser 

vista como diário pessoal. De acordo com Lemos (2002), no blog as pessoas postam fotos, 

falam sobre suas atividades diárias e emitem opinião sobre situações pessoais e gerais.   

 No Brasil, ainda segundo Silva (2003), os primeiros blogs surgem no final da 

década de 1990. A gaúcha Viviane Menezes deu início as suas postagens em fevereiro de 

1998 ao utilizar o formato HTML (www.wiredkitsune.net/weblog). Após dois anos, foi a 

vez de Marcos Zamorim acessar a rede através do formato blog (www.zamorin.eti.br). 

Apesar de ser considerado um espaço privado, o blog confere ao o autor a 

possibilidade de ter sua opinião visualizada por um grande número de pessoas. Cidadãos 

comuns encontram visibilidade para expressar sua identidade e opinião acerca dos 

acontecimentos. De acordo com Oliveira (2003), o principal diferencial da nova 

ferramenta é a velocidade na criação, postagem e atualização dos ciberdiários, 

democratizando o acesso de não especialistas à construção e manutenção das páginas 

pessoais. A linguagem é simplificada tanto para o emissor (editor) e para o receptor 

(leitor). Ao vencer as barreiras de edição e publicação, os usuários encontram uma 

proposta simples e direta de informar e consumir, fator que resulta em uma leitura prática 

e não linear.   

http://www.info.cern.ch/
http://www.wiredkitsune.net/weblog
http://www.zamorin.eti.br/
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Através de links, fotos, áudios e vídeos postados e moderador do blog consegue 

aprofundar e legitimar sua publicação. Ao observar o teor de informações encontradas 

em blogs, percebe-se a pluralidade de apropriações. Muitos usuários fazem uso do mesmo 

enquanto diário pessoal, outros apenas para replicar notícias e informações variadas, 

profissionais da comunicação aderem, cada vez mais, ao instrumento como ferramenta 

complementar de trabalho. Como consequência dessa evolução, Recuero (2003) 

classifica a ferramenta em várias categorias, como: “diários, publicações, literários, 

clippings e mistos”. 

- Diários: São os Weblogs que se referenciam principalmente pela vida pessoal 

do autor. O seu objetivo não é trazer informações ou discuti-las, mas, simplesmente, 

relatar fatos cotidianos, a vida pessoal ou opiniões gerais do autor. 

- Publicações: São weblogs que se destinam principalmente a trazer informação 

de modo opinativo. São informações que são discutidas pelo autor, sempre discutidas e 

comentadas. Alguns possuem um tema central, outros tratam de generalidades. 

- Literários: São os weblogs destinados ou a contar uma história ficcional, com 

personagens criados pelo autor, ou a simplesmente ser um conjunto de crônicas ou poesias 

com ambições literárias, sem preocupar-se com o relato do cotidiano do autor. 

- Clippings: São os weblogs que simplesmente destinam-se a ser um apanhado de 

links ou recortes de outras publicações, com o objetivo de filtrar a informação publicada 

em outros lugares. Não possuem opiniões e comentários do autor, via de regra. 

- Publicações Mistas: São aquelas que efetivamente misturam posts pessoais 

sobre a vida do autor e posts informativos, com notícias, dicas e comentários de acordo 

com o gosto pessoal. 

Percebe-se assim a variedade de informações encontradas em blogs. Tal cadeia de 

eventos altera o cenário comunicacional, até então, estabelecido. Segundo Palácios e 

Munhoz (2007, p. 17), “é impossível a grande mídia dar as costas à informação que vai 

sendo produzida pelo cidadão comum”. Recuero (2003, p.4) acredita que tal instrumento 

simboliza uma quebra de paradigmas no jornalismo e que o blog “têm influenciado muito 

a maneira através da qual o jornalismo é praticado”. Aguiar (2006) também identifica 

essa mudança, para ele a relação entre jornalista e leitor na blogosfera é “radicalmente 
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diferente” daquela estabelecida entre os mesmos na mídia convencional.  A troca 

constante de dados, uma produção e compartilhamento de sentidos através da relação 

entre os sujeitos envolvidos são aspectos citados por Aguiar que justificam seu 

posicionamento. Outros pontos discutidos pelo autor são a objetividade e a neutralidade, 

aspectos relevantes no jornalismo e que são rompidos no blog. 

Nasce, então, a discussão sobre a validade dos blogs enquanto possíveis veículos 

de comunicação jornalística. A problemática não está na notícia divulgada, mas a 

objetividade e a neutralidade – elementos delicados e cruciais para o jornalismo. Silva 

observa que “aquilo que é veiculado em um blog não tem a pretensão de ser uma 

informação ‘neutra’. Ao contrário, existe o pressuposto claro de que alguém escreve e 

que a informação corresponde ao relato, à opinião deste alguém sobre o evento” (2003). 

Sabe-se que opinar não é nenhuma novidade na mídia convencional, ao contrário, textos 

opinativos sempre tiveram espaço na imprensa. Ainda assim, na Internet, designadamente 

nos weblogs “vemos o fenômeno mais caracterizado. Os debates traduzidos sob forma de 

opiniões e discussões são estimulados através dos sistemas de comentários, dentro dos 

quais os leitores podem interagir com a publicação e com o autor” (Silva 2003, p. 8). 

Para Brocanelli (2003), os blogs são “a nova febre da Internet”. Contudo, o autor 

afirma que os mesmos não substituirão os veículos de comunicação tradicionais. Todavia, 

por ser uma ferramenta que foca na personalização - um dos elementos do webjornalismo 

descrito anteriormente – o uso crescente de blogs pode vir a destacar mais o jornalista 

responsável pela página do que a própria notícia ali divulgada, “transformando o 

jornalismo online, por exemplo, em um conjunto de colunas analíticas e opinativas” 

(Recuero, 2003, p.10). 

Por mais inofensiva que possa parecer, as informações disseminadas para o grande 

público com grande teor opinativo podem sensibilizar a neutralidade necessária na 

produção jornalística. Sabe-se que informações com grande cunho opinativo reduzem a 

objetividade do texto.   

Ainda assim, a população brasileira possui gosto pela leitura através da 

plataforma, fator que fomenta a criação de páginas do gênero. De acordo com Recuero, 

(2003) mesmo com opiniões contrastantes, os principais sites de notícias do Brasil 

incentivam a prática. Jornais como O Globo, O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo 

criam blogs para seus colunistas e mantém uma comunicação paralela através deles, 
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inclusive utilizando chamadas nas suas páginas principais para textos dessas plataformas. 

Enquanto isso, nos Estados Unidos, o jornal The New York Times, por exemplo, proibiu 

seus jornalistas de manterem este tipo de página pessoal. 

É notória a importância dessa discussão, assim como o longo caminho que a 

mesma ainda tem a trilhar. A matéria-prima dos weblogs é, portanto, a informação. Seja 

ela pessoal, seja ela opinativa, seja ela através da filtragem de outras informações. Mas, 

a realidade é que muitos jornalistas estão virando blogueiros e muitos blogueiros 

desempenham o papel de jornalistas.   
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3 MATRIZ METODOLÓGICA: ANGULAÇÕES DO PROCESSO 

 

 

Entende-se a metodologia como um “passo-a-passo” de uma pesquisa. Através da 

definição metodológica trilha-se um caminho que leva à interpretação, descrição e 

compreensão do objeto empírico em estudo. “A metodologia, quando aplicada, examina 

e avalia os métodos e as técnicas de pesquisa, bem como a geração ou verificação de 

novos métodos que conduzam à captação e ao processamento de informações com vistas 

à resolução de problemas de investigação” (Barros; Lehfeld 2007, p.2).  

 

 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

 

Para elucidar sobre este fenômeno, opta-se por uma pesquisa qualitativa. A mesma 

é caracterizada pela interpretação de dados e considera a existência de uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo intrínseco entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números (Minayo, 

2007). 

Neves (2006, p.2) ainda coloca que a pesquisa de cunho qualitativo “compreende 

um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a descrever e a decodificar 

os componentes de um sistema complexo de significados”. Ou seja, a pesquisa qualitativa 

se distingue da quantitativa por não contemplar um planejamento estatístico prévio da 

construção do estudo. Tal sistemática acontece porque levantamentos nos campos sociais 

são construídos com base em “n” fatores que não podem ser definidos de maneira exata 

antes do início da pesquisa. O autor ainda enumera quatro características norteadoras 

sobre a avaliação da metodologia em questão. São elas: 1. O cenário natural como a fonte 

de dados e o pesquisador como mecanismo essencial; 2. O cunho descritivo; 3. Os modos 

da construção de sentido das vidas das pessoas norteiam o pesquisador; 4. Caráter 

indutivo (Neves, 2006). 

A metodologia qualitativa é reflexo de um movimento que visa examinar e criticar 

o método científico. Para a qualidade da proposta, é exigido do pesquisador consistência, 

coerência e, principalmente, atitude ética e crítica frente ao conhecimento e aos 
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envolvidos. O principal atributo para pesquisas qualitativas é que estas seguem a tradição 

“compreensiva” ou interpretativa” (Paton, 1986). Assim, a produção do conhecimento 

científico no contexto aqui apresentado fomenta, principalmente, a compreensão e 

interpretação da realidade pesquisada. 

Para averiguar e aprofundar um estudo, a maneira mais viável, ainda que a 

exatidão não seja totalmente certificada, é a partir da utilização de métodos científicos. O 

discurso e o conhecimento científico não são, e não devem ser encarados como 

fragmentos de verdades absolutas, mas um processo construtivo de conhecimento. 

 

 

3.2 TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

 

Este trabalho possui caráter subjetivo e faz uso de duas técnicas: o Questionário e 

a Análise de Conteúdo. O primeiro, quando aplicado no referido estudo, é composto por 

perguntas fechadas na perspectiva de obter respostas objetivas - oriundas de dados 

qualitativos que permitem uma avaliação particular de interpretação. A Análise de 

Conteúdo é considerada como técnica adequada pelo teor reflexivo apresentado na 

pesquisa. Justifica-se a escolha por esse modelo pela possibilidade de uma visão de 

construção de sentidos a fim de averiguar como é feita a leitura do blog de Cristiana Lôbo 

por jornalistas de Santa Maria. 

 

 

3.2.1 QUESTIONÁRIO 

 

 

 Para Gil (2006) o questionário pode ser definido como uma técnica investigativa 

com a finalidade de obter conhecimento a respeito de determinado assunto. A ferramenta 

compõe-se através de perguntas previamente elaboradas de forma objetiva, contendo 

noções que determinam a intenção da pesquisa.  
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Dessa forma, Gil (2006) apresenta uma série de vantagens do questionário com 

relação às entrevistas:  

- Possibilita atingir um grande número de indivíduos, mesmo que essas pessoas 

estejam em áreas geograficamente distantes, já que o questionário pode ser enviado pelo 

correio ou pela Internet;  

- Implica em menores gastos com equipe, visto que o questionário não exige o 

treinamento dos pesquisadores;  

- Garante o anonimato das respostas;  

 - Permite que o público alvo o responda no momento considerado mais 

conveniente;  

 - Não expõe os pesquisados à influência das opiniões e do aspecto pessoal do 

entrevistado; 

Ainda que o questionário possua alguns aspectos favoráveis quando comparado a 

entrevista, a explanação dessas potencialidades não visa desmerecer a riqueza presente 

na entrevista enquanto técnica de pesquisa. Assim como toda e qualquer técnica, o 

questionário também possui pontos negativos, como o fato de excluir cidadãos que não 

sabem ler nem escrever e a restrição ao número de questionamentos, uma vez que o 

caderno de questões deve ser claro e objetivo.  

Mucchielli (1979) menciona a existência de dois tipos de questionários: o de 

autoaplicação – quando o sujeito tem à sua frente somente o questionário – e o 

questionário por pesquisadores – o pesquisador é quem faz as perguntas e anota as 

respostas. Neste caso utiliza-se um questionário fechado com seis perguntas estruturadas 

sobre o tema proposto. Após a elaboração do caderno de perguntas, o processo se 

desenvolveu da seguinte maneira: seis questões, precedidas de um breve perfil a ser 

respondido contendo o histórico profissional de cada um dos atores envolvidos, foram 

encaminhadas por e-mail para jornalistas de diferentes áreas da comunicação de Santa 

Maria, no intervalo entre os dias treze e dezessete de outubro de 2014. 
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3.2.2 AS QUESTÕES  

 

 

Opta-se por seis questões direcionadas capazes de mapear o entendimento da 

leitura do Blog especializado nos formadores de opinião de uma determinada cidade. Os 

questionamentos encaminhados são os seguintes: 

 

1) Você acompanha as informações políticas do Brasil a partir de blogs 

especializados? 

 Com esta primeira pergunta, busca-se averiguar se os profissionais da 

comunicação acessam blogs enquanto referências da pauta política e se, na cidade de 

Santa Maria, os jornalistas integram o fenômeno social apresentado pelos autores 

pesquisados e pela realidade assimilada na sociedade em geral: o sujeito consumidor 

informações produzidas e veiculadas para blogs. 

 

2) Você conhece o blog da jornalista, especialista em política, Cristiana Lobo? Se 

sim, qual a motivação de leitura? 

 Nesta questão procura-se identificar quais os motivos que levam as pessoas a 

acessar o blog da jornalista Cristiana Lôbo, ou seja, qual a motivação que as faz ler 

especificamente essa produção midiática. 

 

3) Dentro do grande tema política, quais subtemas que a jornalista trata você gosta? 

 Esta pergunta oferece profundidade à pesquisa quando pode-se visualizar quais os 

subtemas que mais interessam e atraem os jornalistas de Santa Maria.  

 

4) O que você considera como ponto forte nas informações do blog de Cristiana 

Lobo? 

Questionamos nesta pergunta quais os pontos positivos apontados pelos leitores 

para que os mesmos acessem o blog. Buscamos descobrir quais as características 

fomentadoras para o consumo da plataforma enquanto referência política nacional. 
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5) Quais fragilidades você encontra no blog? 

 Da mesma forma do questionamento anterior, esta pergunta procura conhecer 

quais as deficiências encontradas pelos leitores no discurso e forma de apresentação das 

informações veiculadas no blog. 

 

6) Você acha o blog tendencioso ou formador de opinião? 

 Neste último questionamento, pretende-se averiguar se os leitores interpretam as 

informações contidas no blog favorável a algum alinhamento político, ou seja, se a 

jornalista, através de seu discurso midiático, revela posicionamento ou ideologia 

partidária. 

 

 

3.2.3 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

 

 Interpretar as respostas dos questionários aplicados caracteriza a segunda etapa da 

análise desse trabalho. A análise mencionada será desenvolvida de acordo com os 

conceitos que definem a Análise de Conteúdo, um deles é que apresenta a técnica de 

pesquisa em questão como “um método das ciências humanas e sociais destinado à 

investigação de fenômenos simbólicos por meio de várias técnicas de pesquisa” (Gil, 

2002, P. 280). 

Ainda que a Análise de Conteúdo configure uma técnica com perfil maleável, ela 

possui suas particularidades. Fonseca Júnior (2005) utiliza-se da visão de Kroppendroff 

para afirmar que a técnica possui três características fundamentais. Sendo elas: 

1) Orientação fundamentalmente empírica, exploratória, vinculada a fenômenos reais e 

de finalidade preditiva; 

2) Transcendência das noções normais de conteúdo, envolvendo as ideias de mensagem, 

canal, comunicação e sistema;  

3) Metodologia própria, que permite ao investigador programar, comunicar e avaliar 

criticamente um projeto de pesquisa com independência de resultados (Fonseca 

Júnior, 2005, p. 286). 

O autor também divide a Análise de Conteúdo em cinco etapas. Para Fonseca 

Júnior (2005), são: organização da análise; a codificação; a categorização; a inferência e 

o tratamento informático. A aplicação de tal análise neste estudo justifica-se ao considerar 
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que a Análise de Conteúdo baseia-se no processo de inferência de informações. Segundo 

Gil (2002), a inferência é uma operação lógica focada em retirar conhecimento sobre 

aspectos ocultos da mensagem analisada, nesse caso a produção jornalística online. 

Como destaca Duarte (1994), a Análise de Conteúdo atende as condições de 

sistematicidade e confiabilidade. A primeira “porque se baseia num conjunto de 

procedimentos que se aplicam da mesma forma a todo o conteúdo analisável”. Enquanto 

a segunda “permite que diferentes pessoas aplicando em separado as mesmas categorias 

à mesma amostra de mensagens, podem chegar às mesmas conclusões” (Duarte, 2006, p. 

286). 

 Na visão de Fonseca Junior (2006) destacam-se três fases principais para a 

organização da Análise de Conteúdo: 

1) Pré-análise: Planejamento do trabalho a ser elaborado, pretende sistematizar 

as ideias iniciais com o desenvolvimento de operações sucessivas, registradas 

em um plano de análise. 

2) Exploração do material: Refere-se à análise propriamente dita, envolvendo 

operações de codificação em função de regras previamente formuladas. 

3) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: Os resultados brutos são 

tratados de maneira a serem significativos e válidos. Operações estatísticas 

(quando for o caso) permitem estabelecer quadros de resultados, diagramas, 

figuras e modelos.  A partir desses resultados, o analista pode então propor as 

inferências (Fonseca Júnior, 2006, p. 290). 

A aplicação da metodologia apresentada, bem como os processos que a compõem, 

justifica-se pelo entendimento que tal sistemática vai ao encontro na forma como esta 

pesquisa se apoia. Assim como a análise ocorre a partir dos conceitos de inferência e das 

principais fases que integram uma pesquisa embasada na Análise de Conteúdo enquanto 

uma das técnicas. 
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3.3 OBJETO EMPÍRICO 

3.3.1 O BLOG DE CRISTIANA LÔBO – OS BASTIDORES DA POLÍTICA 

 

 

 A observação empírica deste trabalho parte da análise do “Blog da Cristiana Lôbo 

– Os bastidores da Política”. A plataforma integra o G1, o portal de notícias mantido pela 

Globo.com, sob orientação da Central Globo de Jornalismo. O Blog de Cristiana Lôbo 

está no ar desde o dia 20 de setembro de 2006. A primeira postagem da jornalista, 

especialista em política, reserva apenas um parágrafo para apresentações:  

 

Figura 1 – Trecho da primeira publicação no Blog de Cristiana Lôbo – Os bastidores da política 

 

 Abaixo da mensagem inicial, Cristiana dá sequência ao texto com foco nos 

bastidores do governo Lula, o destaque na época, e, desde então, discorre sobre os 

meandros do cenário político em Brasília, DF.  

Quanto ao número de postagens e o intervalo entre as mesmas, não foi possível 

identificar de maneira exata a periodicidade de publicações. Ao analisar o blog, percebe-

se a ausência de constância, ou seja, em algumas semanas a jornalista posta um texto 

diariamente, enquanto em outras, ela fica sem publicar informações por até três dias 

seguidos. O mesmo se repete com o número de publicações ao longo do dia. É possível 

examinar que, em alguns momentos, mais de um texto é produzido e postado por dia, 

enquanto que em outros períodos somente uma matéria é divulgada ao longo de 24 horas. 

As notícias publicadas geralmente abordam outra visão acerca dos discursos 

emitidos nos demais veículos de comunicação de massa – impresso, rádio e edições online 

de jornais. Geralmente, os textos são compostos de quatro até seis parágrafos. Ainda 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Portal_%28internet%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Globo.com
http://pt.wikipedia.org/wiki/Central_Globo_de_Jornalismo
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assim, algumas vezes, as produções jornalísticas alcançam até oito parágrafos. É notória 

também a publicação de pequenas notas. 

 A interação no blog se dá através do campo comentários, disponibilizado abaixo 

de cada publicação. Os mesmos oscilam significativamente, enquanto certos textos 

recebem 09 intervenções, outros recebem mais de 200 opiniões. Antes, os subtemas eram 

segmentados através de categorias intituladas: “Eleições”, “Governo X”, “Segundo 

Turno”, etc. Todavia, atualmente a jornalista não classifica mais os conteúdos.  

 

 

Figura 2 – Capa do Blog de Cristiana Lôbo no dia 15 de julho de 2014 

 

 

 

3.3.2 A JORNALISTA CRISTIANA LÔBO 

 

 

 Para construir o perfil da jornalista Cristiana Lôbo, buscou-se dados na internet e 

percebeu-se uma convergência de dados. As referências descritas abaixo são baseadas no 

site Portal dos Jornalistas. 
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 Cristiana Lôbo nasceu na capital do estado de Goiás, Goiânia, em 1958.  Como 

área de atuação escolheu o curso de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). 

Ainda estudante, a futura jornalista começou a escrever para a Folha de Goiás. Em 1978, 

foi contratada como estagiária para a editoria de Política. Desde a época, ela já possuía 

interesse pelo tema que hoje norteia sua carreira. 

Um ano depois, foi trabalhar na sucursal do jornal O Globo, em Brasília, onde 

ficou até 1981. Naquele cenário, teve a oportunidade de ser repórter de vários Ministérios, 

atuação que possibilitou a visão detalhada sobre cada pasta do Governo Federal. 

Após a experiência, passou a fazer a cobertura do Congresso Nacional em 1984. 

Foi então que Cristiana conheceu a fundo o trabalho de cada parlamentar. Quando 

completou dois anos de produção e execução de pautas do gênero, ela se tornou assistente 

da jornalista, também especializada em política, Tereza Cruvinel e passou a escrever na 

coluna Panorama Político do jornal O Globo. 

 A partir de 1992 começa a trabalhar com o também jornalista Ricardo Boechat. 

Nesse mesmo ano, assume uma coluna no jornal O Estado de São Paulo, onde fica até 

1998. Em seguida, passa para a Globo News, com o programa Fatos e Versões, que trata 

dos bastidores de Brasília. O programa está no ar desde então. 

Um dos furos que a consagrou foi a saída de Pérsio Arida do Banco Central. Por 

cobrir o Palácio do Planalto durante muito tempo, sua trajetória permite um olhar 

diferenciado sobre os bastidores da política. Já acompanhou várias viagens de 

presidentes, como a de João Baptista de Figueiredo à África, a de José Sarney à China, a 

de Fernando Collor à Portugal e a de Fernando Henrique Cardoso à Índia. 

 Em 20 de setembro de 2006, dois dias após a inauguração do Portal do G1, do 

Grupo Globo, a jornalista publica seu primeiro texto no Blog de Cristiana Lôbo – Os 

bastidores da política, onde atualiza o público sobre os engendramentos da política 

nacional. No ano de 2011, sagrou-se finalista do Prêmio Comunique-se na categoria 

Jornalista Nacional Mídia Eletrônica, por sua atuação na Globo News. 

Entre os colegas é conhecida como Loba pela competência desenvolvida no 

trabalho e pelo empenho reconhecido ao pautar e cobrir a política nacional. 

 

 

http://www.portaldosjornalistas.com.br/perfil.aspx?id=9693
http://www.portaldosjornalistas.com.br/perfil.aspx?id=241


33 
  

4 LEITURAS E PERCEPÇÕES: O BLOG À LUZ DOS JORNALISTAS 

 

 

Do conjunto das 15 entrevistas analisadas, opta-se por entender quais os impactos 

da leitura de um blog político nos jornalistas que atuam em diferentes campos da 

comunicação – repórteres, editores, assessores políticos. Através de cinco conteúdos 

norteadores (temáticas) busca-ses identificar se, de fato, a jornalista referência a nível 

nacional também norteia as leituras dos comunicadores santa-marienses. As temáticas 

organizadas são: Consumo de blogs, para averiguar se os jornalistas santa-marienses 

leem a ferramenta blog - considerada um fenômeno social; Motivações de Leitura, com 

foco na busca pelas razões que norteiam a leitura do blog de Cristiana Lôbo em específico; 

Derivações do tema Política: quais as delimitações temáticas realizadas pelos leitores; 

Potencialidades, que pretende mostrar quais os pontos fortes perceptíveis no discurso da 

jornalista; Fragilidades, que objetiva exibir as falhas ou insatisfações presentes na 

produção jornalística; Ideologia Partidária, que considera a existência, ou não, de 

posicionamento ideológico na fala da jornalista. 

 

 

4.1 CONSUMO DE INFORMAÇÕES ATRAVÉS DE BLOGS 

 

 

Neste primeiro eixo temático busca-se identificar se os jornalistas de Santa Maria 

acessam a plataforma enquanto ferramenta de leitura e, mais especificamente, se os 

mesmos acompanham páginas políticas a partir de blogs. Das quinze entrevistas 

analisadas, todos os profissionais afirmam possuir o hábito de consumir informações 

políticas através de blogs. 

 

Nesse aspecto um entrevistado aponta que: 

 

“Sim, acesso blogs de diferentes jornalistas sobre o assunto. Alguns 

não falam só de política, mas sempre procuro me informar sobre o 

assunto em blogs, sites”,(Entrevistado 1). 

 

 

 

Este consumo de informação online pode ser percebido na seguinte resposta: 
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“Costumo ler tanto jornais quanto páginas mais especializadas, 

como é o caso de blogs políticos, mas também sites esportivos e 

culturais. Ultimamente leio mais páginas políticas em função do 

cenário atual.” (Entrevistado 7) 

 

 

Dos quinze entrevistados que dizem ler blogs, destacamos a seguinte resposta: 

 

“Pela minha área de atuação, que é a política, leio vários blogs 

ligados ao assunto. Mas independente do tema sou leitora assídua 

de vários blogs com outros temas. A praticidade e instantaneidade 

da leitura online são facilitadores que auxiliam”, (Entrevistado 12). 

 

 Do conjunto de depoimentos selecionados, percebe-se que os jornalistas fazem 

uso frequente da rede para se manterem informados. Podemos observar que tais 

profissionais acessam frequentemente blogs para acompanhar o cenário político nacional, 

corroborando assim, o fenômeno midiático que são os blogs. 

 

 

4.2 MOTIVAÇÕES DE LEITURA  

 

 

 Nesta temática direciona-se o questionamento para verificar as motivações 

norteadoras para a leitura, em especial, do blog de Cristiana Lôbo. Pretende-se aqui, 

conhecer quais causas fomentam o acesso à página da jornalista, enquanto mídia 

específica para busca de informações políticas.  

 Do total de entrevistas, as respostas abaixo demonstram a credibilidade e 

confiança depositadas no trabalho de Cristiana. 

 
“Conhecia a Cristiana somente assistindo os programas da Globo 

News em que ela participa. Mas tanto no blog quanto na TV ela tem 

opiniões muito bem articuladas, e fala sobre política de uma 

maneira muito clara e direita. Quem a assiste, ou acompanha o blog 

dela, fica bem informado sobre o assunto”, (Entrevistado 13). 

 

Outro entrevistado salienta que: 

 

“Costumo lê-lo porque a Cristina consegue ser bastante didática 

para os assuntos espinhosos, levando clareza e sempre fechando 
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com opinião fundamentada tanto ao blog como aos outros veículos 

onde atua”,(Entrevistado 07).  

 

Um dos entrevistados explica que: 

 

“Motiva-me a leitura do blog de Cristiana Lôbo em virtude de a 

mesma trazer à tona informações dos bastidores da política, fazer 

avaliações e análises consistentes a respeito dos políticos, dos 

governos e, em especial, durante as eleições, dos candidatos à 

Presidência da República, suas estratégias, e das pesquisas 

eleitorais”, (Entrevistado 03). 

 

 A partir das respostas acima, pode-se entender que os motivos pelos quais treze 

entrevistados elegem o blog da jornalista, enquanto referência de leitura, compreendem a 

clareza, a didática e a consistência do material veiculado, fatores que contribuem para a 

visualização das informações jornalísticas postadas no blog. 

 

 

4.3 DERIVAÇÕES DO TEMA POLÍTICA         

            

 

 Busca-se a partir deste questionamento apurar quais as delimitações existentes 

dentro do campo político, e midiatizado na página de Cristiana, que atraem os leitores. 

Entende-se que no campo político existem outros assuntos relacionados com a temática, 

e pretendemos examinar quais chamam atenção dos entrevistados. 

 Neste sentido, as respostas são variadas e citam diferentes derivações. 

 
“Me atraem os texto que envolvem os partidos e o atual governo, 

além de escândalos políticos”, (Entrevistado 02). 

 

 

  Outro entrevistado destaca que: 

 

“Atualidades e economia sempre rendem boas leituras da 

colunista”, (Entrevistado 05). 

 

 

 Já um terceiro ressalta:  
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“De tudo que eu leio no blog dela, gosto dos subtemas com enfoque 

na economia do país, saúde, educação e direitos humanos”, 

(Entrevistado 11). 

 

 Os demais doze entrevistados focam em um aspecto específico, que fica claro na 

resposta: 

 

“Gosto bastante do recheio, dos bastidores da política que ela traz 

e explicam muita coisa que não aparece em outros locais”, 

(Entrevistado 15). 

 

Sobre as temáticas apresentadas no blog, os jornalistas leitores da página 

singularizam seus depoimentos. Enquanto uns focam em pautas que abordam atualidades, 

por exemplo, outros preferem os escândalos políticos. Mas acima dos subtemas, os 

entrevistados se atraem pelas informações que não são divulgadas em outras mídias.  

 

 

4.4 POTENCIALIDADES 

 

 

 Sobre as potencialidades, pretende-se através do conjunto de respostas, destacar 

os pontos fortes encontrados no discurso produzido pela jornalista. Dentre as respostas, o 

grupo destacou a experiência da profissional como potencializador para a o acesso 

frequente ao blog. Características como a proximidade com as fontes e a linguagem 

acessível são elementos destacados pela maioria dos entrevistados.  

Nesse sentido, um dos depoimentos aponta que: 

 

“Ela tem opiniões fortes sobre os assuntos e bem formadas. As 

fontes da Cristiana são sempre pessoas ligadas aos fatos, e ela 

sempre acompanha de perto os acontecimentos. Por ela ser uma 

jornalista já com uma grande experiência nesta área, isso passa ao 

leitor ou telespectador uma credibilidade forte, o que dá uma 

segurança para a acompanha”,(Entrevistado 11). 

 

 

 Na mesma linha, outro entrevistado destaca que: 
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“A linguagem se destaca, pois é acessível e os textos não são tão 

longos. Acredito que o ponto forte das informações é a rapidez com 

que ela divulga os fatos e os desdobramentos”. (Entrevistado 06)  

 

 

 Já outra resposta ressalta que: 

 

“A experiência dela em política e economia, assim como as boas 

fontes e o ineditismo são marcas do trabalho dela”. (Entrevistado 

10) 

 

 

 Um dos depoimentos elucida de forma clara que: 

 

“Em primeiro lugar, enquanto reflexo do blog, a credibilidade da 

jornalista. Hoje vivemos em um mundo onde há uma 

irresponsabilidade muito grande na informação. Quero dizer, com 

isto, que as redes sociais colaboram muito para a disseminação em 

massa de informações inverídicas, sem fontes. Outo ponto forte, 

acredito, seja a veracidade nas informações de bastidores e 

consistência em suas análises dos cenários políticos”. (Entrevistado 

04) 

 

No quadro de potencialidades do blog de Cristiana Lôbo, verifica-se que embora 

cada entrevistado cite um aspecto específico, a maioria evidencia a experiência da 

jornalista como ponto positivo para a qualidade dos textos produzidos, fator que resulta 

na leitura frequente da plataforma. Outro elemento citado pela maioria é a relação que a 

mesma possui com suas fontes. É perceptível que o grupo entrevistado leva em 

consideração não somente o conteúdo produzido, mas também o histórico profissional da 

jornalista. 

 

4.5 FRAGILIDADES 

 

 Nesse eixo de ideias busca-se observar quais as vulnerabilidades perceptíveis nos 

textos e no discurso da profissional. Procura-se, assim, averiguar se existem e, em que 

momento, as fragilidades no blog são detectadas. Percebe-se, então, que a partir desta 

ótica os posicionamentos dos entrevistados se dividem: oito jornalistas acreditam que o 

blog não possui fragilidades, enquanto a outra parcela além de achar pontos frágeis os 

cita. 
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Na perspectiva dos entrevistados que acreditam na ausência de fragilidades, um 

salienta que: 

 

“Para o que ela, aparentemente, se propõe, não há fragilidades. Ela, 

como todo jornalista, depende de fontes. Quando as têm, o trabalho 

fica facilitado. Quando não as têm, em determinado tema, ela (como 

qualquer um na mesma situação) tem dificuldades em aprofundar o 

assunto.” (Entrevistado 04) 

 

 

 Na mesma linha, outro depoimento é enfático ao opinar que: 

 

“Nenhuma fragilidade claramente identificável, ao menos para 

mim”. (Entrevistado 11)  

 

 

 Ao ressaltar o lado negativo da questão, um entrevistado explica que: 

 

“A elevada publicação de informações do governo atual desequilibra, 

a meu ver, a disputa de espaços na mídia online – mesmo que, de 

certa forma, independente e não favoreça aos governistas. Acredito 

que seja um ponto fraco e poderia ser melhor explorado. Pouco vejo 

postagens que tragam informações relevantes sobre o Congresso 

Nacional”. (Entrevistado 13) 

 

 

 Outro depoimento, que também aponta fragilidades, afirma que: 

 

“Percebo que a jornalista é, por muitas vezes, parcial. Acho frágil 

assumir um posicionamento político e não declará-lo explicitamente 

aos leitores”. (Entrevistado 07) 

 

 

Acerca das fragilidades existentes no blog, os entrevistados manifestam diferentes 

opiniões, mas a maioria aposta na ausência de pontos frágeis. Os depoimentos 

selecionados remetem para as diferentes leituras do mesmo material. Enquanto alguns 

acreditam não haver pontos frágeis no discurso de Cristiana, outros apontam tais 

fragilidades e justificam sua existência.  
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4.6 IDEOLOGIA PARTIDÁRIA 

  

 

 Neste eixo temático, busca-se verificar a existência de um posicionamento 

político/partidário intrínseco ao discurso da jornalista. Por abordar, exclusivamente, 

pautas do gênero na plataforma online, pretende-se verificar se a ideologia política da 

profissional está imbricada nos textos veiculados para o leitor. Dos quinze entrevistados, 

quatorze profissionais acreditam que o blog é sim formador de opinião, mas não 

tendencioso, ou seja, os textos produzidos não visam influenciar no posicionamento 

político da comunidade leitora segundo os depoimentos. Apenas um entrevistado não 

soube opinar. 

A resposta que melhor contempla o pensamento dos entrevistados explica que: 

 

“Ela enfrenta o que costumamos enfrentar no dia a dia da 

cobertura política. Petistas dizem que o veículo ou o jornalista 

é peemedebista ou tucano. E tucanos e peemedebistas dizem 

que o veículo ou o jornalista é petista. Se a pergunta é neste 

sentido, não entendo como tendenciosa. Mas ele tem o papel de 

formador de opinião, na medida em que traz informações que 

ajudam o leitor a entender e perceber o mundo a partir daquela 

perspectiva”. (Entrevistado 05) 

 

 

 Na mesma linha, outro depoimento salienta: 

 

“Acredito que imparcialidade não existe dentro do Jornalismo. 

O que pode acontecer é isenção por parte dela. Tendencioso o 

blog não é, pois ela somente relata o que acontece no atual 

governo, nos partidos políticos e o que nossos políticos fazem 

em seus mandatos. É inevitável que em uma notícia ou outra 

esteja imbuído um pouco da opinião de Cristina”. 

(Entrevistado 13) 

 

 

 No intuito de reforçar as intervenções dos entrevistados, a resposta que melhor 

sintetiza a opinião predominante sobre o posicionamento ideológico da jornalista desta 

que: 
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“Ela apenas tem suas posições e as expõe no blog após a 

apuração. Apenas isso. Como tem credibilidade, exatamente 

por ser bem informada, ela ajuda a formar opinião”. 

(Entrevistado 08) 

 

 Na linha oposta aos depoimentos selecionados, a resposta que representa a 

ausência de olhar sobre tal aspecto diz que: 

 

Não consigo opinar exatamente sobre isso. Acho que ser 

tendencioso ou não também está nos olhos de quem lê”. 

(Entrevistado 09) 

 

 

 Analisando as respostas dos profissionais entrevistados, constata-se que a grande 

maioria acredita na propagação das informações produzidas por Cristiana como 

formadora de opinião. Tal aspecto não caracteriza a presença de uma ideologia 

tendenciosa imbricada no discurso de Lôbo. De acordo com os depoimentos destacados, 

enquanto jornalista um dos objetivos da blogueira é auxiliar na formação de opinião. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS    

 

Ao finalizar este trabalho alguns encaminhamentos de pesquisa podem ser 

sistematizados, tanto no que diz respeito à perspectiva teórica, quanto ao panorama 

empírico. Ao considerar os aspectos conceituais, posiciona-se de maneira a avaliar o blog 

como um produto jornalístico. Justifica-se tal encaminhamento na medida em que alguns 

autores (Aguiar, Mielniczuck, Palácios e Munhoz) ainda discutem a relevância da 

plataforma como produtora de conteúdo jornalístico referenciável.  

Ao discorrer sobre os conceitos de blog, verifica-se a existência de dilemas, uma 

vez que tais autores acreditam que a consolidação do acesso à informação - através de 

blogs - resulta em uma quebra de paradigmas jornalísticos. O impasse mencionado surge 

quando os teóricos verificam a ausência de objetividade e neutralidade em produções 

oriundas de blogs. Tais apontamentos se confirmam ao levar em consideração o fato de 

que alguns jornalistas transferem para o discurso uma carga ideológica além da necessária 

e acabam assim por particularizar o relato jornalístico. 

Ainda referente ao campo teórico, percebe-se, à luz das respostas dos jornalistas 

entrevistados para a execução deste trabalho, que no caso do blog de Cristiana Lôbo essas 

conceituações não se enquadram, uma vez que a plataforma moderada por ela é 

considerada referência de leitura e atualização política. Ao cruzar os depoimentos dos 

quinze questionários que foram reenviados, apura-se que das seis questões respondidas, 

quatro podem ser consideradas unânimes e favoráveis ao conteúdo veiculado no blog de 

Cristiana. Tal análise remete também à forma de apresentação e ao teor ideológico 

presente nas postagens, fatores que configuram uma convergência positiva de opiniões. 

Neste sentido, verifica-se o compromisso da profissional com as questões éticas 

norteadoras do Jornalismo. Para sustentar esta afirmativa, basta considerar o nível de 

consolidação no qual o blog se enquadra. 

Já com relação aos aspectos empíricos, percebe-se que os formadores de opinião 

de Santa Maria, além de consumir as informações postadas na plataforma, preocupam-se 

com a forma na qual tais dados são divulgados, aspecto claramente perceptível a partir 

dos depoimentos. Nesta linha, constata-se a confiança depositada pelos jornalistas santa-

marienses no trabalho divulgado pela especialista em política. 
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É possível observar, ainda, a aceitação dos blogs como veículo de informação, 

uma vez que ao comparar as respostas dos entrevistados, todos os quinze afirmam 

fazerem uso de blogs para leituras, tanto políticas quanto de outros gêneros. Pode-se, 

então, avaliar os blogs como um espaço de aprofundamento, interpretação e diferentes 

olhares sobre uma mesma temática midiática  

Outro aspecto plausível de consideração é a credibilidade atribuída à profissional. 

A relevância da produção de Cristiana no cenário político nacional é reflexo de sua 

trajetória nos bastidores da política. Trajetória esta respaldada pelo trabalho desenvolvido 

com base na isenção e respeito às condutas da práxis do Jornalismo.   

Ao examinar as apropriações e impressões resultantes da leitura do blog de 

Cristiana Lôbo nos jornalistas de Santa Maria, é possível verificar o potencial informativo 

imbricado na plataforma blog. Independente do meio, as informações chegam até as 

massas, e entendemos que os blogs integram a gama eficaz e referenciável de veículos 

veiculadores e produtores de conteúdo jornalístico.  
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