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AS MÍDIAS SOCIAIS E A RELAÇÃO “CONSUMIDOR X EMPRESA” NO 
CONTEXTO DA ECONOMIA AFETIVA:ANÁLISE DO CASO “DORITOS 5KG”.

Erika Oikawa1

Resumo:
O presente trabalho faz uma reflexão sobre as mudanças que as mídias sociais, sendo 

“ferramentas, plataformas e práticas usadas para o compartilhamento de opiniões e experiências 
via internet” (SPYER, 2007, p.16), têm provocado na relação entre consumidores e empresas. 
Na chamada web 2.0 (O’REILLY, 2005), sob o impacto da “cultura da convergência” (JENKINS, 
2008), cada vez mais, o consumidor assume o papel de produtor de conteúdo, além de uma 
postura colaborativa crescente, enquanto as empresas estão mais atentas ao conteúdo produzido 
por esses consumidores, canalizando o conhecimento coletivo disponível nas mídias sociais para 
suas estratégias de marketing. Este trabalho tem como objeto de estudo o caso “Doritos 5 kg”: 
inspirada pelas ideias das comunidades de fãs de Doritos no Orkut, uma agência de publicidade 
digital elaborou uma promoção, na qual o ganhador levaria para casa um pacote de Doritos 
gigante, medindo 3 metros e pesando 132 kg. Para divulgar a promoção, foram produzidas 
edições especiais de Doritos 5 kg e enviadas para agências de comunicação digital, blogueiros 
de renome e membros das comunidades de Doritos no Orkut, como “Eu amo Doritos” (mais 
de 60 mil membros) e “Amantes de Doritos” (mais de 70 mil membros). A ação transformou-
se rapidamente em um marketing viral, repercutindo amplamente pelas mídias sociais e 
divulgando ainda mais o produto. A partir da análise deste caso, refletimos como os fãs de 
Doritos atuam como “consumidores inspiradores” (ROBERTS, 2004) - aqueles que promovem 
e defendem a marca, sugerindo melhorias e divulgando novidades - e como o conteúdo que 
eles produzem são captados pelas empresas, dando ritmo ao que Jenkings (2008) chama de 
“economia afetiva”. Assim, o que pode ser notado até agora é que as mídias sociais, ao servirem 
de vitrine às emoções dos consumidores, sejam elas boas ou ruins, tornam-se um importante 
canal de negociação entre empresa e seus clientes. Tal reflexão se mostra relevante na sociedade 
contemporânea na medida em que nos ajuda a compreender o uso das tecnologias digitais como 
um fenômeno cultural e não apenas tecnológico e os seus impactos nas relações sociais e nas 
práticas de consumo. 

Palavras-chave: Mídias Sociais; Economia Afetiva; Colaboração; Convergência. 

1 Mestranda do PPGCOM/UFRGS; erikaoikawa@gmail.com. 

mailto:erikaoikawa@gmail.com
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COLABORAÇÃO ON-LINE JUNTO A EMPRESAS DE CALÇADOS, 
VESTUÁRIOS E ACESSÓRIOS

Henrique C. dos Santos1 e Cíntia da Silva Carvalho2

Resumo:
O presente estudo consiste numa pesquisa em cima de empresas e marcas do ramo de 

calçados, vestuários e acessórios que investem em comunicação digital junto à agências 
associadas à AGADI (Associação Gaúcha das Agências Digitais), para averiguar como estas 
organizações estão se relacionando com seus stakeholders por intermédio de redes sociais e como 
participam com CGC ( Conteúdo Gerado pelo Consumidor), nestes ambientes tais como Orkut, 
Twitter, Facebook, Youtube, entre outros. Das agência associadas à AGADI, foram selecionadas 
10(dez) dentre 50(cinqüenta) marcas, para averiguar o quanto esta empresas ou marcas estão se 
relacionando com seus stakeholders. Por fim, foram enviadas, via e-mail, algumas questões para 
sondagem sobre como esses ambientes auxiliam (ou não) nos relacionamentos com stakeholders, 
mas ainda sem êxito de respostas.  O estudo recém foi iniciado e, por esta razão não possui ainda 
dados concretos para serem publicados como resultados. Neste devido modo, este trabalho será 
aberto para uma sessão de discussão para o seu aperfeiçoamento.

Palavras-chave: CGC; stakeholders; comunicação corporativa.

1 Bolsista de Iniciação Científica do CNPq,  Centro Universitário Feevale. E-mail:  henrique.csantos@feevale.br.
2 Orientadora. Líder do Projeto Comunicação Digital Corporativa em tempos de Conteúdo Gerado por Consumidor: desafios 

e tendências (CNPq). Centro Universitário Feevale. E-mail: ccarvalho@feevale.br.   

mailto:henrique.csantos@feevale.br
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CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO BLOG CORPORATIVO OZ 
ENGENHARIA: www.OZENGENHARIA.COM.BR/BLOG

Tatiana Araujo de Lima1 e Filipe Campelo2

Resumo: 
A proposta deste estudo de caso parte da justificativa de que no mundo globalizado em 

que vivemos, em que a internet e os adventos da web 2.0 se fazem cada vez mais presentes, 
estratégias de marketing digital têm se traduzido em soluções corporativas muitas vezes 
inovadoras, anexando a empresas, possibilidades de ampliar sua imagem e veicular diferentes 
tipos de informações via internet. O Blog da empresa OZ Engenharia (TECNOPUC) (www.
ozengenharia.com.br/blog), criado e desenvolvido como uma proposta prática de estudo de 
caso do MBA Gestão de Empresas de Base Tecnológica (UNISINOS) se propôs na prática fazer 
diálogo com diferentes usuários da internet partindo da perspectiva corporativa. Ao se buscar 
agregar valor à gestão empresarial, surgiu uma estratégia que buscasse dar mais visibilidade à 
empresa através do acompanhamento de todo o processo de criação e desenvolvimento do Blog. 
No segundo semestre de 2009, com cerca de um ano e meio de criação o Blog OZ Engenharia já 
conta com mais de 62 mil acessos, tanto de clientes da empresa quanto de usuários internautas 
que seguem alguns de seus múltiplos assuntos de postagem.

Palavras-chave: blog corporativo, marketing digital, internet, web 2.0, redes sociais

1 MBA Gestão em Empresas de Base Tecnológica – UNISINOS (estudo de caso fase de conclusão final 2009/02); Atualmente, 

também Mestranda em Psicologia Social (PUCRS) do Programa de    Pós-Graduação em Psicologia com Dissertação relacionada 

ao impacto da rede social Orkut na subjetividade, a ser defendida em março de 2010. E-mail: tatypsico@terra.com.br  
2 Orientador deste estudo de caso pelo MBA / UNISINOS.

http://www.ozengenharia.com.br/blog
mailto:tatypsico@terra.com.br
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GERAÇÃO DE CONTEÚDOS ON LINE NO RAMO ALIMENTÍCIO: COMO 
AS REDES SOCIAIS INFLUENCIAM DECISÕES ORGANIZACIONAIS

Caroline Dias da Costa1 e Cíntia da Silva Carvalho2

Resumo:
O tema deste estudo é o levantamento das ações de comunicação digital, via redes sociais, 

como forma de relacionamento de empresas do segmente alimentício que são atendidas por 
agências associadas à AGADI (Associação Gaúcha das Agências Digitais). O objetivo desta 
investigação é verificar de que maneira são estabelecidas essas relações nestes ambientes, além 
de ter o intuito de identificar que tipo de participação o consumidor pode ter nas decisões 
corporativas a partir destes ambientes.

Como método de estudo utilizou-se a pesquisa bibliográfica e documental, por meio da 
consulta aos principais autores relacionados ao tema. Também foram realizados contatos via 
e-mail com as dez principais empresas do segmento alimentício, que teve o fator marca mais 
lembrada como quesito de escolha, associadas à AGADI e pesquisa em sites e/ou algum tipo de 
página na internet como blog, Orkut, Facebook,etc. O desenvolvimento da pesquisa ainda está 
em fase inicial, o que significa uma dimensão mais reflexiva e analítica do que conclusiva. Deste 
modo, espera-se receber considerações para o seu aperfeiçoamento.

Palavras-chave: Relacionamento digital, redes sociais, AGADI.

1 Bolsista de Iniciação Científica CNPq. Centro Universitário Feevale. E-mail: carolinecosta@feevale.br
2 Orientadora. Líder do Projeto Comunicação Digital Corporativa em tempos de Conteúdo Gerado por Consumidor: desafios 

e tendências (CNPq). Centro Universitário Feevale. E-mail: ccarvalho@feevale.br.

mailto:henrique.csantos@feevale.br
mailto:ccarvalho@feevale.br
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RELAÇÕES PÚBLICAS 2.0: FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO 
COLABORATIVAS X REPUTAÇÃO ORGANIZACIONAL NA ERA DIGITAL

Géssica Fernandes1

Resumo:
A Internet provocou uma grande revolução comunicacional, alterando completamente 

o comportamento da sociedade moderna. Isso se deve a grande velocidade da difusão das 
informações pela Internet, que as tornam amplamente disponíveis e mais facilmente acessíveis. 
Dessa forma, as organizações ficaram muito mais expostas, uma vez que o consumidor tem 
em suas mãos o poder da informação. Frente a isto, abre-se um vasto campo a ser explorado 
pela atividade de Relações Públicas2. Apresentar como os RP’s passam a se utilizar das novas 
ferramentas de comunicação da Internet para promover um efetivo relacionamento entre os 
públicos e a organização e, ao mesmo tempo, como manter a reputação na era digital. Pesquisa 
bibliográfica e documental com fundamentação teórica baseada na literatura mais recente, 
nacional e estrangeira, e em artigos e sites voltados para este tema. As Relações Públicas 
precisaram se modernizar, atualizando conceitos e revendo paradigmas, com o objetivo de 
assimilar a nova cultura da web 2.0 que, no aspecto organizacional, cria novas regras para o 
discurso, alterando as formas de comunicar e pensar institucionalmente. Dessa forma, a nova 
cultura organizacional das empresas 2.0 exige novos conhecimentos e novas habilidades por 
parte dos profissionais de Relações Públicas – dando origem ao RP moderno (KUNSH, 1997, 
146), que aqui prefiro chamar de RP 2.0 em função do contexto da web 2.0 no qual está inserido. 
Vivemos hoje em um ritmo de constante evolução tecnológica imposto pela velocidade da 
Internet e é de se esperar que não pare por aqui. Portanto, essa análise não encerra a discussão 
acerca do novo conceito das Relações Públicas diante do novo modelo comunicacional das 
organizações baseado em ferramentas de comunicação digitais, mas traz à tona a importância 
do papel destes profissionais frente a este novo cenário organizacional.  

Palavras-chave: Internet; Ferramentas de Colaboração; Reputação; Imagem das 
Organizações; Relações Públicas.

1 Graduada em Com. Social/Relações Públicas pelo Centro Universitário Feevale em 2008/2; email: gessicafernandes@gmail.com
2 As Relações Públicas ocupam-se da integração entre os públicos de uma organização, promovendo seu conceito institucional 

em relação à opinião pública (FREITAS; LUCAS, 2002, p. 7).
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RELAÇÕES PÚBLICAS E BLOGS CORPORATIVOS: RELAÇÕES ENTRE AS 
ORGANIZAÇÕES E A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA NO CONTEXTO 

DA wEB 2.0

Elisangela Lasta1

Resumo:
O presente estudo volta-se para a análise das transformações nos relacionamentos 

interpessoais produzidas pelos blogs e objetiva compreender como o profissional de relações 
públicas pode atuar estrategicamente nesse novo cenário que se apresenta para as organizações. 
A metodologia inclui o uso da pesquisa bibliográfica, observações e coleta de dados no âmbito 
do ciberespaço, principalmente na blogosfera. Sendo que os dados serão coletados através do 
serviço do Google Alerts, com observações assistemáticas, não participantes e individuais. 
A realização deste trabalho pretende contribuir com os estudos relacionados com a área de 
Relações Públicas, pois existem poucos estudos sobre as práticas de Relações Públicas na web 
2.0. Como é possível observar na dissertação de mestrado de Stasiak (2009, p.70): “[...] no 
cenário contemporâneo a interdependência entre a área de Relações Públicas e a ambiência 
proporcionada pela Internet é fundamental”. Partindo deste pressuposto estudaremos o uso dos 
blogs corporativos que estão inseridos na ambiência da Internet. Como indica o gráfico feito 
por Fábio Cipriani em junho de 2006 havia no Brasil três (3) blogs corporativos, já em setembro 
de 2007 somavam sessenta e dois (62) e em setembro de 2008 duzentos e sessenta e três (263). 
Porém, mesmo com o aumento exponencial do uso dos blogs corporativos o tema possui poucos 
livros publicados, artigos, dissertações de mestrado e teses de doutorado, principalmente na 
área das Relações Públicas. A partir das análises realizadas até o presente momento, chegamos a 
algumas constatações parciais, pois o trabalho está em pleno processo de desenvolvimento. Há 
um cenário de extrema participação na Internet, principalmente na blogosfera, onde ocorrem 
diversos casos de depoimentos de blogueiros e diálogos informais com os demais internautas 
que trazem veracidade às informações lá postadas. E se esses diálogos versarem sobre aspectos 
negativos de alguma organização podem ocasionar prejuízos tanto tangíveis quanto intangíveis 
à organização envolvida. Portanto, a blogosfera já é um meio de comunicação concreto entre o 
consumidor 2.0, e caracteriza-se como uma grande fonte de diálogos e informações tanto para 
esse público como para as organizações.

Palavras-chave: Blog Corporativo, Organizações, Relações Públicas, web 2.0, Sociedade 
contemporânea.

1 Universidade Federal de Santa Maria. E-mail: lisalasta@yahoo.com.br.
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A APURAÇÃO PELO TwITTER: UM TERCEIRO LADO NO JORNALISMO

Filipe Valvassori Speck1 e Elisiane Martins Rios2

Resumo: 
A presente pesquisa analisa o conteúdo de textos jornalísticos na web que tiveram informações 

apuradas pelo Twitter. A proposta do estudo surge na percepção de que a comunicação mediada 
pelo computador cria uma ordem diferenciada nas interações sociais. Essa ordem diferenciada, 
quando inserida na apuração para a produção jornalística, permite novas dimensões na 
análise do repórter diante de personagens ou fatos. O objetivo da pesquisa é apontar, a partir 
dos instrumentos teóricos levantados pela cibercultura, quais os principais deslocamentos de 
conteúdo nas notícias cujo espaço comum está no Twitter. Para isso, fez-se um levantamento 
sistemático dos textos jornalísticos publicados nos portais eletrônicos dos jornais O Estado 
de S. Paulo (www.estadao.com.br) e Folha de S.Paulo (www.folha.com.br) entre os dias 25 de 
julho e 7 de agosto, totalizando 120 matérias. Entre os resultados encontrados, observa-se que 
o sujeito, no cieberspaço, embora esteja dividindo uma esfera pública passível da observação 
dos jornalistas, está disposto a dividir impressões pessoais com maior facilidade. Essa premissa 
foi encontrada no caso do acidente da Formula 1 envolvendo os pilotos Rubens Barrichello e 
Felipe Massa e os depoimentos de Barichello em sua conta no Twitter. O caso baliza o período 
de análise do corpus, mas outras situações também são levantadas uma vez que a proposta da 
pesquisa é apontar os deslocamentos das várias modalidades de apuração feitas para a redação 
jornalística. A análise dos dados recolhidos serve para ilustrar as tangências entre os processos 
jornalísticos e as redes sociais. A ideia é contribuir no estudo de como a sociedade, a partir do 
jornalismo, vem apropriando as novas mídias no cotidiano. 

Palavras-chave: Twitter, jornalismo, apuração, internet.

1 Filipe Valvassori Speck é recém-graduado no Curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail: 

filipespeck@gmail.com. 
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E-mail: nannirios@gmail.com. 
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CARACTERÍSTICAS DO BLOG JORNALÍSTICO NA BLOGOSFERA 
BRASILEIRA1

Leonardo Feltrin Foletto2

Resumo:
1.Tema: Blogs e jornalismo. 2.Justificativa: Este resumo científico trata de parte de um projeto 

de dissertação desenvolvido junto ao Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). Visou preencher a uma lacuna de conhecimento teórico-
científico de um fenômeno novo que gradativamente vem se inserindo na prática jornalística. 
Desde o seu aparecimento, o blog jornalístico têm se apresentado como uma das ferramentas mais 
inovadoras no jornalismo, em grande parte devido à facilidade de ser produzido e ao potencial 
de interatividade que este proporciona, graças à multiplicidade de vozes que se cria na blogosfera. 
3.Objetivos: Definir e caracterizar o blog jornalístico a partir da análise das especificidades de seus 
processos de apuração, produção e circulação da informação jornalística. Objetivos derivados: 
Compreender como se dá a apuração da informação, a redação, a edição e a circulação nos blogs 
jornalísticos encontrados na blogosfera brasileira. 4. Metodologia: A metodologia utilizada 
foi a desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa em Jornalismo Online (GJOL) da UFBA, referência 
nacional e internacional em pesquisa em jornalismo digital (MACHADOS & PALACIOS, 20073). 
O Estudo de Caso trabalhado aqui foi fundamentado no estudo de caso como ilustração, que 
funciona como uma etapa de um processo de combinação de metodologias que objetiva a máxima 
amplitude na descrição, explicação e compreensão do objeto (MACHADO & PALACIOS, 2007). 
Foram analisados oito blogs da blogosfera brasileira: Tiago Doria Weblog, Blog do Juca, Blog do 
Noblat, PE Body County,Mundo Livro, RS Urgente, Notas Musicais e o Blog do Gjol. 5. Resultados e 
Considerações finais: Este projeto apresentou como conclusão a ideia de que a de que o jornalismo 
produzido em blogs apresenta especificidades nas três etapas (apuração, produção e circulação) que 
caracterizam o processo de produção no Jornalismo. São especificidades que advém principalmente 
das características dos weblogs enquanto um tipo de meio interativo diferenciado, que fazem 
por distinguir o blog jornalístico de outras categorias do ciberjornalismo até aqui conhecidas. 
Também indicam a constituição de um novo gênero do ciberjornalismo, o weblog, que vai contar 
com características do já conhecido gênero coluna no que diz respeito ao texto, e buscar elementos 
da prática conhecida como blogging, característica da blogosfera, que sinalizam para a existência 
de um produto mais transparente do que aquele produzido no Jornalismo tradicional, seja em 
outros suportes ou no próprio ciberjornalismo.

2.Palavras-chave: Jornalismo; weblogs; Blog jornalístico.
1 Resumo científico apresentado ao 3º seminário Blogs: Redes sociais e Comunicação Digital no Grupo de Trabalho Conteúdo 

na Comunicação Digital.
2 Jornalista formado pela UFSM, mestrando em Jornalismo na UFSC, integrante do Laboratório de Pesquisa Aplicada em 

Jornalismo (http://www.lapjor.cce.ufsc.br). E-mail: leofoletto@gmail.com
3 MACHADO, Elias; PALACIOS, Marcos. Um Modelo híbrido de pesquisa: a metodologia aplicada pelo GJOL. In LAGO, 

Cláudia. BENETTI, Márcia (orgs). Metodologia de pesquisa em jornalismo. Petrópolis; Vozes, 2007.
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CONVERGÊNCIA DE MÍDIAS: A ESTRUTURA DA REDAÇÃO E A 
ROTINA DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ON-LINE DA REDE BRASIL 

SUL DE COMUNICAÇÃO

Ariela Dedigo1 e Susan Liesenberg2

Resumo:
Diante dos avanços tecnológicos e da conseqüente necessidade da integração entre mídia 

on-line e off-line por parte das empresas de comunicação se faz necessário pensar sobre as 
estruturas das redações e as rotinas de produção de conteúdo em tempos de convergência 
de mídias. Tendo estas questões como tema apresenta-se um artigo exploratório, baseado 
em pesquisa de campo e entrevistas abertas sobre a redação on-line da Rede Brasil Sul de 
Comunicação (RBS). A realização deste trabalho justifica-se a partir da constatação, por parte 
dos autores, da ausência de estudos locais focados na rotina jornalística e nas alterações das 
estruturas das redações decorrentes da convergência de mídias. Antecede a pesquisa de campo 
uma revisão bibliográfica que tem como alguns de seus marcos teóricos Ramón Salaverría 
(2009), Samuel Negredo (2009), Mauro wolf (1987) e Michel Foucault (2007). Como objetivo 
geral se pretendeu conhecer o processo de transformação das rotinas e estruturas jornalísticas de 
internet da RBS até o momento atual e qual o percurso a empresa projeta seguir no que se refere 
á estas duas questões. A partir disso buscou-se também perceber outros fatores como: se além 
da convergência tecnológica há integração entre os profissionais de diferentes áreas na produção 
de conteúdos jornalísticos e como a empresa executa a chamado cross mídia. Até o momento 
se percebeu que a RBS busca a convergência tecnológica disponibilizando conteúdo nas mais 
diversas plataformas. Porém nota-se que a integração entre as redações ainda é incipiente. Isso 
ocorre fisicamente – uma vez que a produção de conteúdo on-line fica dissipada em diversos 
lugares separados – e também do ponto de vista da integração entre os jornalistas de cada área 
que até o presente momento desta pesquisa, que ainda está em curso, apresentou uma escassez 
de trabalhos produzidos em conjunto. Além disso, há um choque entre produtos e áreas com a 
mesma linha editorial concorrendo entre si pela audiência. Essa constatação é feita a partir de 
uma análise do portal clicRBS que abarca todos os sites do Grupo RBS. Longe de pretender-se 
definitivo, este artigo busca contribuir para um pensar mais pontual sobre o fazer jornalístico 
em tempos de convergência de mídias.

Palavras-chaves: Jornalismo; Convergência de Mídia; Produção de Conteúdo; Jornalismo 
On-line 

1  Centro Universitário Feevale – arieladedigo@gmail.com 
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COPYLEFT: REsisTÊnCia OU RETERRiTORiaLiZaÇÃO?

Clarissa Corrêa Henning1

Resumo:
As práticas da Cibercultura colocam em xeque a lógica emissor-receptor da Indústria 

Cultural e deslocam valores caros à mídia de massa (LEMOS, 2004). Estruturada sobre o projeto 
da Modernidade, a Indústria Cultural sofre a crise da Modernidade Líquida (BAUMAN, 2001). 
O copyleft emerge como um contraponto a uma das emblemáticas ferramentas da Indústria 
Cultural: o copyright. Contudo, o discurso copyleft apresenta certas Palavras de Ordem 
(DELEUZE & GUATTARI, 2004), indicando a existência de processos de assujeitamento. Por 
outro lado, nele também transparece um caráter de Resistência à legitimidade do copyright. 
Essa pesquisa analisa reportagens, posts de blogueiros e também uma petição midialivrista que 
circula pela internet. A metodologia parte do conceito de discurso em Foucault (2005, 2007). As 
continuidades discursivas nos mostram sobre quais valores tal discurso se estrutura. Por outro 
lado, as descontinuidades nos indicam que um discurso linear é rompido quando emergem idéias 
que correm para outra direção. A análise dos excertos evidencia que o caráter da Modernidade 
compõe os discursos contestadores da Cultura Livre (LESSIG, 2008). Marcas da inclusão, da 
liberdade e da solidariedade indicam que ele se acha imerso no regime de verdade inaugurado 
pela Revolução Francesa. As palavras de ordem do discurso copyleft também apresentam um 
evidente desejo de Reterritorialização (DELUEZE, 1998 e GOMES, 2003). Mas, ao enaltecer o 
estilhaçamento do sujeito como uma criativa linha de fuga e ao derrubar os limites que separam 
a ciência das artes, desloca caros valores de nossa sociedade. Além disso, a Cultura Livre viabiliza 
uma forma de mobilização. O modelo Rizomático da web instaurou redes de Resistência 
(FOUCAULT, 2007) em plena Sociedade de Controle (DELEUZE, 2006). A Resistência foge por 
todos os lados e desautoriza a legitimidade do Império (HARDT & NEGRI, 2006). Os canais 
alternativos de emissão possibilitados pela web 2.0 permitem uma multiplicidade que ultrapassa 
a hegemonia da mídia de massa. Ao deslocar o autor e apagar sua Rostilidade (DELEUZE, 1998, 
2006), o que toma força são as intensidades que percorrem o indivíduo, os fluxos de idéias 
e devires que continuamente o atravessam e o (des)constrói. Daí a impossibilidade de uma 
identidade, de uma autoria una, de um rosto.

Palavras-chave: Cibercultura; Autoria; Copyleft; Resistência; Reterritorialização.
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ESTRUTURAS HIPERTEXTUAIS E AMBIENTES COLABORATIVOS: OS 
ESPAÇOS DOS LEITORES NO JORNALISMO DIGITAL DE REFERÊNCIA

Laura Strelow Storch1

Resumo:
A discussão que propomos aqui busca considerar as interfaces de interação em webjornais de 

referência (estadão.com.br, folha.uol.com.br, oglobo.globo.com e zerohora.com) e tem como objetivo 
uma categorização que leve em conta os constantes processos de evolução das características das 
ferramentas hipertextuais e também a diversidade de possibilidades de utilização de recursos 
hipertextuais para a prática colaborativa. Optou-se por realizar a análise dos diferentes ambientes 
hipertextuais e suas particularidades a partir da classificação do “poder-agir interacional”, que 
busca considerar as dinâmicas de elaboração do hipertexto digital, destacando o fenômeno da 
materialização de um processo de “leitura ativa” (LANDOw, 2006) em ambientes hipertextuais. 
A partir das discussões acerca da leitura e das dinâmicas de participação que o leitor efetiva com 
seus conhecimentos anteriores, sobre os recursos linguísticos que articula no processamento 
das ideias e sobre a dinâmica dialógica que é característica dos textos, procurou-se compreender 
a materialização desse fenômeno de leitura. A figura do leitor escritor surge como uma categoria 
discursiva que permite interpretar o conhecimento como uma continuidade histórica, que leva 
em conta as complexidades da constituição autoral. Permite-nos, também, refletir sobre os 
movimentos de colagem hipertextual que se elaboram em ambientes de interação mútua em 
que os interagentes contam com baixo poder de interação. Dessa compreensão resultam três 
categorias de leitores, quais sejam: a) o leitor hipertextual tradicional, que corresponde ao leitor 
labiríntico (que se realiza através das seleções de rotas hipertextuais); b) o leitor escritor, que é 
identificado a partir dos processos de escrita do hipertexto colagem; e, por fim, c) o leitor editor, 
relacionando a maior liberdade de poder-agir interacional – àquela pressuposta nos processos 
de escrita através do hipertexto cooperativo, ou seja, onde os leitores possuem atribuições para 
editar coletivamente os conteúdos publicados.

Palavras-chave: jornalismo, discurso, hipertexto, colaboração, escrita coletiva.
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INFORMAÇÕES JORNALÍSTICAS NO TwITTER: REDES SOCIAIS E 
FILTROS DE INFORMAÇÕES

Gabriela da Silva Zago1

Resumo:
Com a popularização das ferramentas de publicação em decorrência da web 2.0, a produção 

jornalística passou a dividir espaço com a produção de conteúdo jornalístico por amadores 
(Anderson, 2006). Essas práticas em geral complementam, e não propriamente substituem, a 
produção jornalística tradicional (Bowman e willis, 2003; Bruns, 2005; Träsel, 2007). Para a 
escolha dos temas a serem tratados, tanto nos meios tradicionais quanto no webjornalismo, 
entra em cena a figura do gatekeeper, aquele que  controla os “portões” da informação. A lógica 
do gatekeeping faz mais sentido nos meios tradicionais, nos quais existem limitações de ordem 
espaço-temporal para a publicação de matérias. Em sites de Internet, ao menos em tese, não 
há limites, o que permite inclusive a manifestação do fenômeno de cauda longa na produção 
de notícias (Anderson, 2006), levando a uma cada vez maior segmentação na produção de 
conteúdo. Bruns (2005) propôs o termo gatewatching para se referir à atividade desempenhada 
pelo cidadão ou profissional que avalia a importância das informações, filtrando-as, ao invés 
de descartá-las. Com base nesse cenário, este trabalho tem por objetivo discutir o papel de 
filtro de informações desenvolvido por indivíduos em sites de redes sociais. A partir de uma 
reflexão, em caráter exploratório, sobre as informações jornalísticas que circulam no Twitter, 
procura-se identificar e sistematizar o papel de estratégias como retweets, sugestões de links, 
dentre outros, situando-os em um contexto de gatewatching, cauda longa e colaboração. Por 
conta das características e da dinâmica de funcionamento desses espaços, entende-se que os 
indivíduos que compartilham informações com seus contatos em sites de rede social como o 
Twitter acabariam desempenhando o papel de espécies de filtros de informações para suas redes 
sociais, tal qual a figura do gatewatcher, numa espécie de produção colaborativa de informações 
jornalísticas.  

Palavras-chave: filtro de informações; gatewatching; redes sociais; colaboração; Twitter
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O USO DE BLOGS PELO JORNAL EL PAÍS NA wEB 2.0.

Luciana Mielniczuk1 e Paolla wanglon2

Resumo:
A web 2.0 é um ambiente estruturado em base de dados e que proporciona recursos bastante 

desenvolvidos de interatividade e de armazenamento e cruzamento de informações. O presente 
texto objetiva verificar como um grande jornal de referência internacional, o diário espanhol 
El País que reconhecida e sistematicamente investe em recursos materiais e na formação 
profissional para o uso das tecnologias digitais de comunicação, utiliza os blogs como parte 
integrante do produto informativo oferecido na internet. Especificamente, interessa ao estudo, 
identificar quais os recursos referentes a web 2.0 agregados aos blogs e a forma como eles são 
empregados. Para atingir tais objetivos foi realizado o estudo da seção de blogs do jornal para 
então sistematizar os recursos identificados e descrever sua utilização. Percebe-se que no El País 
os blogs não são apenas a transposição da seção de colunas do jornal impresso ou a ampliação 
desta seção. Na versão digital para internet eles agregam potencialidades oferecidas pela web 
2.0. O presente trabalho integra um projeto de pesquisa mais amplo intitulado Os Blogs como 
Fator de Ampliação e de Melhora da Qualidade na Cobertura Jornalística, que é realizado com o 
apoio do UOL (www.uol.com.br), através do Programa UOL Bolsa Pesquisa, processo número 
20090215203001.

Palavras-chave: jornalismo digital; blogs; web 2.0; El País.
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USABILIDADE NA TV DIGITAL: CAMINHOS PARA A INCLUSÃO

Valério Cruz Brittos1 e Ana Maria Oliveira Rosa2

Resumo: 
Em um mundo cada vez mais atravessado por tecnologias, pensar em como utilizar essas 

inovações para gerar igualdade social é papel importante dos pesquisadores em Comunicação 
Social. O tema enfocado nesse trabalho é a usabilidade, pensada como fundamental para 
que a TV digital interativa seja ferramenta de inclusão. Com este objetivo, são discutidas 
características da população brasileira, pensando-se na necessidade de construção de interfaces 
simples e eficazes. São apresentadas características da usabilidade nos meios digitais, na 
televisão analógica e na própria TV digital, sendo analisadas duas propostas de interfaces de 
emissoras brasileiras para testes interativos. A partir dos dados apresentados, conclui-se que: (a) 
a usabilidade traz diferenciais para a inclusão social; (b) as interfaces televisivas apresentadas 
propõem participação restrita aos usuários; e (c) o incipiente estágio de desenvolvimento de 
propostas interativas permite que seja aprimorado o uso dos conceitos de usabilidade nesses 
ambientes antes mesmo que cheguem à população.

Palavras-chave: TV digital; inclusão sócio-digital; usabilidade.
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IDENTIFICAÇÃO DO ESTIGMA EM BLOGS DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA AUDITIVA E “INFORMADOS”

Bruna Chilanti Cordeiro1

Resumo: 
Este trabalho busca identificar o estigma em blogs de pessoas com Deficiência Auditiva 

(DA) e “informados”. O estigma se revela na discrepância entre identidade social virtual e a 
identidade social real. Ou seja, por si só um traço característico não é bom nem mau, existe a 
partir de uma relação social (GOFFMAN, 1988). Deficiência auditiva ou surdez ocorrem quando 
problemas em alguma das partes do ouvido prejudicam a audição em algum grau (REDONDO; 
CARVALHO, 2000). Alinhamento intragrupal, é o grupo formado pelos companheiros de 
sofrimento do indivíduo, e o alinhamento exogrupal, é a relação de estigmatizados com 
“normais” e a sociedade mais ampla que eles constituem (GOFFMAN). Pessoa “informada”, 
é aquela cuja informação vem de seu trabalho num lugar que cuida não só das necessidades 
daqueles que têm um estigma particular quanto das ações empreendidas pela sociedade em 
relação a eles (GOFFMAN). Utilizamos a  netnografia para localização e obtenção de blogs desta 
rede. Encontrou-se 63 blogs desse tipo. Enviamos o pedido de autorização bem como o  Termo 
de Compromisso para Utilização dos Dados. Dos 11 blogs que permitiram a análise, organizou-
se tabelas com o conteúdo das 230 postagens e 243 comentários para viabilizar a análise 
pretendida. Em apenas dois deles verificou-se essa ocorrência (4 postagens e 3 comentários), 
cujo teor refletia as questões enfrentadas em seu dia a dia quanto à DA. A cultura dos surdos 
é composta de vários grupos, cujo relacionamento entre si (alinhamento intragrupal) revela 
alguns conflitos. Acredita-se que a baixa ocorrência de estigma se deva à ausência de alguns 
desses grupos da blogosfera, já que a maioria das identificações feitas se refere a esse confronto. 
Já a não referência ao estigma proveniente de alinhamento exogrupal indica a promoção de 
Inclusão Social de deficientes auditivos em blogs.  

Palavras-chave: Estigma; Deficiência Auditiva; Inclusão Social
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BLOGS: UMA PROPOSTA DE ESTUDO BASEADA NA SISTEMATIZAÇÃO 
DE SUAS FERRAMENTAS 

willian Araújo1

Resumo:
Já com mais de uma década de existência e com uma cultura própria bastante difundida, os 

blogs apresentam um impacto cultural suficiente para alcançar o status de meio de comunicação, 
como afirma José Luiz Orihuela (2006) em seu livro ‘La revolución de los blogs’.Dentro deste 
contexto, que difere do início da utilização desta forma, necessita-se de novos parâmetros de 
análise dos blogs, que estejam em consonância com a sua situação atual. A motivação para 
realização deste trabalho surge da vontade de entender melhor as mudanças que são notadas no 
desenvolvimento dos blogs.Desta forma, o presente trabalho pretende fazer uma sistematização 
dos principais elementos encontrados nos blogs, conceituando-os e explicando as suas 
funcionalidades. Assim, desenvolvendo subsídios para uma análise baseada mais na forma 
de produção. Para realizar a sistematização, escolhemos o servidor Blogger como parâmetro 
geral. Dentro das possibilidades disponibilizadas, elencaremos e conceituaremos as principais 
ferramentas que integram os blogs, separando-as quanto à: forma, conteúdo, mecanismos de 
interação e aplicativos. Ainda é realizada a revisão de algumas definições sobre blogs e suas 
tipologias, também é abordado o termo blogosfera, apontando definições, características, 
funcionalidades e tendências atuais. Podemos citar como principais bases teóricas os seguintes 
autores: Rebecca Blood (2002), Raquel Recuero (2003), Jaime Alonso e Lourdes Martinez (2003), 
José Luis Orihuela (2006) e José Manuel Noguera Vivo (2008). Para fins metológicos utilizou-
se o modelo do Grupo de Pesquisa em Jornalismo On-line da Universidade Federal da Bahia, 
elaborado por Elias Machado e Marcos Palacios, que alia a produção conceitual com estudos 
de casos específicos. Ao final do trabalho propomos uma tabela com a sistematização. Também 
apresentaremos algumas sugestões de aplicação para esta sistematização.

Palavras-chave: Blog. Blogosfera. Ferramentas. Sistematização. Blogger.
 

1 Graduado em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria em 2009, atualmente pós-graduando em Comunicação 

Digital pelo Centro Universitário Feevale. E-mail: willian186@hotmail.com. 
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CONVERSAÇÃO ONLINE: A CONSTRUÇÃO DOS TURNOS ADJACENTES 
EM COMENTÁRIOS DE BLOGS

Gilberto Balbela Consoni1

Resumo:
Considerada a primeira forma de linguagem que o homem é submetido na vida, a conversa 

é uma atividade onde as pessoas interagem. Através dela, o homem pode se relacionar com os 
outros e, ao ocorrer entre vários interlocutores, torna-se essencial para a construção de relações 
sociais. “[A] conversação é o gênero básico da interação humana” (MARCUSCHI, 1991, p. 14). 
Ao conversar, o homem tem a possibilidade de expor ideias ao grupo que pertence, posicionar-
se frente a temas em defesa de seus anseios. Engajando-se na voz de um grupo, muda a sociedade 
(BURKE, 1995). A conversação vai além da interação entre duas pessoas, permite que mudemos 
a sociedade e – além disso – que a construamos em conjunto ao nosso grupo que – também na 
conversação – interage com outros grupos. Além da interação entre dois seres, essa atividade 
permite os grupos interagirem entre si (SACKS; SCHEGLOF; JEFFERSON, 1974). Os estudos 
etnometodológicos da Análise da Conversação, citando os fundadores desta metodologia como 
Scheglof (1968), Jefferson (1972), Sacks (1973), Garfinkel (1967) e Goffman (1983[1976]), 
apontam padrões na conversação que permitem tirar partido de como o homem conversa e reage 
frente suas interações dialógicas. Os padrões da conversação face-a-face – modificações na online 
– que trabalho partem da premissa que as “persons talk, there are very likely to be questions and 
answers” (GOFFMAN, 1983, p. 5). “Instead, then, of speaking of questions and answers, I will 
speak of ‘statements’ and ‘replies’ […], but still retaining the notion that an initiating element is 
involved, to which a reply is be oriented” (GOFFMAN, 1983, p. 13). Partindo dessa premissa, 
possuí-se a primeira parte do turno (“first pair part”) – a pergunta – e a segunda parte do turno 
(“second pair part”) – a resposta. A sequência de cada par – primeira e segunda parte –  forma 
o par adjacente (“adjacency pair”) que provêm das falas entre os interlocutores. Considerando 
a postagem do blog a declaração e o comentário a resposta, formar-se-ia o par adjacente que 
apresentarei neste texto, apontando padrões emergentes na conversação online.

Palavras-chave: Conversações Online; Análise da Conversação; Comunicação Mediada por 
Computador; Comentários; Blogs; Etnometodologia

1  Mestrando bolsista CAPES do PPGCOM/UFRGS, Graduado em Jornalismo e Especialista em Ciências da 
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FERRaMEnTas DE inTERaÇÃO na WEB: asPECTOs TECnOLÓGiCOs 
E iMPLiCaÇÕEs EDUCaCiOnais

Patrícia B. Scherer Bassani 1, Claudio Cleverson de Lima2 e Vagner Felipe Lahude 3

Resumo
A transição de um modelo de comunicação massiva para comunicação interativa, com 

a lógica da distribuição sendo substituída pela lógica da interação revela a emergência de um 
novo paradigma comunicacional. Nesse novo modelo caracterizado pela popularização das 
tecnologias de informação e comunicação os sujeitos estão decidindo interativamente que tipo 
de informação buscar e de que modo fazê-lo, obtendo respostas mais eficientes e personalizadas 
às suas demandas individuais ou coletivas. Estando os processos educacionais e especialmente 
a educação à distância, envolvidos nessa nova realidade, considera-se importante analisar quais 
as possibilidades dessas novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Entende-se 
que as diferentes ferramentas de interação disponíveis na Internet potencializam os processos 
de comunicação, permitindo colaboração/cooperação, interferência no próprio conteúdo 
e reciprocidade. Nos espaços virtuais, essa interação e reciprocidade são fundamentais, 
oportunizando aos sujeitos o papel de leitor, autor e/ou co-autor. Assim, este trabalho apresenta 
um estudo sobre o potencial de interatividade das ferramentas tipo wiki, fórum de discussão e 
blogs, com base no conceito de interação mútua. A interação mútua é caracterizada por relações 
independentes e processos de negociação, onde cada sujeito participa da construção inventiva 
da interação, afetando-se mutuamente. Num processo de interação mútua é impossível prever 
o resultado do processo interativo, pois isso é decidido pelos envolvidos apenas durante seu 
encontro. Isso significa que os sujeitos envolvidos se transformam mutuamente durante o 
processo e a relação que emerge entre eles vai sendo recriada a cada interação. Os resultados 
encontrados revelam que as três ferramentas analisadas proporcionam diferentes níveis de 
interação e, portanto, apresentam diferentes possibilidades de aplicação nos espaços educativos. 
No entanto, houve indicações de que o blog, ao apresentar características como: a) facilidade 
de aprendizado/utilização; b) trackbacks, possibilitando acompanhar a repercussão de uma 
determinada discussão em outros blogs; e c) comentários, tanto entre o proprietário do blog como 
entre os comentaristas, é uma importante ferramenta no processo de ensino-aprendizagem, 
agregando num só recurso características dos outros dois serviços analisados e revelando-se um 
espaço privilegiado para os processos educativos e de autoria coletiva. 

Palavras-chave: educação à distância; interação; comunicação mediada por computador
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HIPER REPRODUÇÃO DOS BLOGS EDUCACIONAIS12

Candice Campos Habeyche3

Resumo 
Pretendemos analisar, a partir das obras de Morin, os sujeitos/blogueiros, especificamente os 

educadores, que criam blogs4 com o intuito de exporem seus perfis profissionais. Ao propormos 
este estudo observamos que a blogosfera está reproduzindo um vasto conteúdo, o que provoca 
que estes blogueiros com laços sociais fracos, não tenham voz, e por isso, tenham pouco acesso e 
poucos diálogos via blog. Tal situação gera o que chamamos de hiper reprodução5 de informação 
que muitas vezes não é difundida. Para este estudo iremos aprofundar conceitos de Sujeito 
e Autonomia para Morin e Democracia para Lévy. Após o estudo das teorias, buscaremos 
especificar os sujeitos/blogueiros/educadores, que criam blogs com o intuito de exporem seus 
perfis profissionais o que gera uma hiper reprodução de informação e a análise que é feita dos 
perfis destes sujeitos a partir do estudo apresentado, estudando os tipos de sujeitos existentes na 
blogosfera.

Palavras-chave: Sujeito; Blogs Educacionais; Autonomia; Democracia.

1 Trabalho apresentado no GT Redes sociais na Web, 3º Seminário de Blogs, Redes Sociais e Comunicação Sociais e 

Comunicação Digital.
2 O prefixo hiper é aumentativo, sugerindo o grande número de reproduções de blogs. Este é um prefixo semelhante a prefixos 

mega, super, entre outros, porém optamos por este por abarcar diferentes tipos, e grandes possibilidades. Utilizaremos em 

itálico, pois ele não faz referência a nenhum autor especifico, porém será um termo em destaque no texto.
3  Mestranda em Comunicação Social do PPGCOM/PUCRS. Bolsista CNPq. Orientada pela Profª Drª Cleusa

Scroferneker. E-mail: candice.habeyche@acad.pucrs.br
4 O termo correto é weblogs formado por duas palavras inglesas web (rede) e log (registro). No discurso apresentado neste artigo 

utilizamos blogs, como é popularmente conhecido entre os internautas, simplificando a palavra original, isso porque estamos 

utilizando o paradigma da complexidade e por isto propomos uma dialogicidade, e optamos por um discurso mais coloquial.
5 O prefixo hiper é aumentativo, sugerindo o grande número de reproduções de blogs. Este é um prefixo semelhante a prefixos 

mega, super, entre outros, porém optamos por este por abarcar diferentes tipos, e grandes possibilidades. Utilizaremos em 

itálico, pois ele não faz referencia a nenhum autor especifico, porém será um termo em destaque no texto.
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O QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO? - UM ESTUDO DA SOCIALIDADE NO 
TwITTER

Elisiane MartinsRios1 e Filipe Valvassori Speck2

Resumo
O título deste trabalho, O que você está fazendo?, realizado na forma de pergunta, foi respondido 

cerca de 3,3 milhões de vezes3 em todo o mundo na plataforma de microblog do Twitter4 até o dia 
15 de agosto de 2009. A rápida ascensão desses números desde que o serviço foi criado, há três anos, 
acompanha a apropriação cada vez mais sistemática de ferramentas técnicas disponíveis na internet, 
modificando substancialmente o modo pelo qual as pessoas se comunicam e interagem nos dias 
atuais5. O esforço em descrever e entender os novos espaços virtuais e suas interações tem sido um 
dos principais focos das investigações em torno desse universo, identificado por vários autores6 como 
Comunicação Mediada pelo Computador (CMC). Vale destacar, para efeito desta análise, os diálogos 
promovidos entre a Comunicação e as Ciências Sociais, mais especialmente a Antropologia7. A partir 
da perspectiva interdisciplinar, o presente trabalho, caracterizado como um estudo de caso, pretende 
levantar as evidências de práticas contemporâneas de comunicação na rede de microblog Twitter, 
adotando como referencial a obra do sociólogo francês Michel Maffesoli. A pesquisa defende a 
existência das ideias maffesolianas de socialidade, presenteísmo, tribalismo e nomadismo nas trocas 
de mensagens pelo Twitter e entende que a tecnologia está criando uma nova sensibilidade para a 
comunicação e os relacionamentos. Por fim, é importante salientar que seria uma aventura inglória 
buscar e classificar objetivamente todas as caracterizações relacionadas à socialidade. O mapa de 
análise que propomos responde apenas à demanda dessa breve pesquisa, enfatizando a possibilidade 
e a potência do conceito para a interpretação do fenômeno Twitter. Como metodologia de trabalho, 
o estudo foi dividido em dois eixos. O primeiro, Quem você está seguindo?, constrói o objeto de 
estudo, tenta definir o sujeito-usuário, e identifica a cultura em redes e a web 2.0 como indícios 
da pós-modernidade. Na segunda parte, sob a pergunta Quem está seguindo você?, são discutidos 
os conceitos de presenteísmo, nomadismo e tribalismo, bem como as novas formas de socialidade 
criadas no Twitter.

Palavras-chave: socialidade; Twitter; Maffesoli; comunicação; cibercultura
1 Formada em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina e aluna da pós-graduação em Jornalismo e Convergência 

de Mídias da Feevale. E-mail: nannirios@gmail.com
2 Recém formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail: filipespeck@gmail.com
3 Dado obtido no site http://popacular.com/gigatweet às 10h20 do dia 15 de agosto de 2009. Graças à abertura do sistema, outros 

endereços eletrônicos dispõem das informações para fazerem estatísticas sobre os perfis no Twitter.
4 http://www.twitter.com
5 RECUERO, Raquel. Diga-me com quem falas e dir-te-ei quem és: a Conversação Mediada pelo Computador e as redes sociais 

na internet. São Paulo, 2008. Disponível em: http://pontomidia.com.br/raquel/ABCiberRecuero.pdf. Acesso em 3 de maio de 

2009, às 12h30.
6 Alex Primo, André Lemos, Raquel Recuero, Gabriela Zago, Pierre Lévy, Lucia Santaella e outros.
7 RIFIOTIS, T. Antropologia do Ciberespaço. Questões teórico-metodológicas sobre a pesquisa de campo e modelos de 

sociabilidade. 2002
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PRECONCEITO SOCIAL NA INTERNET: A REPRODUÇÃO DE 
PRECONCEITOS E DESIGUALDADES SOCIAIS A PARTIR DA ANÁLISE 

DE SITES DE REDES SOCIAIS

Ruleandson do Carmo Cruz1

Resumo: 
Discute a existência de preconceitos e desigualdades sociais na Internet a partir da análise 

de sites de redes sociais, considerando os usuários brasileiros de tais sites. Para tal, analisa um 
recente discurso, presente em diversos blogs nacionais, contra a entrada de participantes do Orkut 
- analisados pelos referidos blogs como massa adolescente e pobre - no serviço de microblogs 
Twitter. Analisa também o site Elysiants, primeira comunidade online de luxo do mundo, 
dedicada a criar uma rede social virtual constituída apenas por ricos que não querem participar 
de redes mais populares, lançada em maio de 2009. Justifica-se pela necessidade de abordar de 
forma crítica os sites de redes sociais, atualmente, o serviço online mais acessado pelos internautas 
de todo o mundo, e de refletir a Internet além do seu ideal democrático e desterritorializado. 
Objetiva alertar acerca da reprodução de preconceitos e divisões sociais na Internet, que 
ultrapassam questões como a exclusão digital, e que merecem atenção da agenda de pesquisas 
de redes sociais. Estrutura-se metodologicamente em: 1) pesquisa bibliográfica, levantamento 
das obras pertinentes ao o estudo em questão; 2) levantamento do material empírico, seleção 
dos sites de redes sociais, assim como coleta dos dados para análise preliminar das informações 
ali registradas; 3) análise dos sites de redes sociais, em avaliação qualitativa, considerando-
se o seu conteúdo. Descreve resultados que sugerem a territorialização do ciberespaço - no 
que se refere aos usuário brasileiros dos sites de redes sociais - assim como ocorre na divisão 
geográfica do espaço físico, em uma zona norte (Orkut) para os menos favorecidos, e uma 
zona sul (Twitter, Elysiant) para os mais favorecidos, dentre outras constatações apresentadas. 
Traz como considerações finais a necessidade de pesquisar-se a reprodução de preconceitos e 
divisões sociais na Internet, e a importância de informar a certa de tais reproduções para evitar-
se que além das barreiras financeiras de acesso à Internet o usuário não se depare com barreiras 
construídas pela discriminação, além de outras considerações elencadas.

Palavras-chave: Internet. Redes Sociais Virtuais. Preconceitos. Divisão Social. 
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PROJETO JOVEM PROFissiOnaL FEEVaLE: UTiLiZaÇÃO DE 
MiCROBLOGs E REDEs sOCiais na WEB COMO EsTÍMULO À 

inTERaÇÃO E aO aPREnDiZaDO

Claudio Cleverson de Lima1 e Cláudia M. T. Goulart2

Resumo
Este trabalho apresenta um case de utilização de redes sociais e microblogs na comunicação 

mediada por computador por uma turma de alunos que estão sendo capacitados para o mercado 
de trabalho, através do projeto Jovem Profissional Feevale. Os participantes são jovens entre 
15 e 21 anos, provenientes de famílias de baixa renda, em situação de vulnerabilidade social e 
estudantes do Ensino Médio de 3 escolas públicas do município de Campo Bom/RS. A turma, 
composta por 20 alunos, iniciou as atividades conhecendo os recursos básicos do computador, 
entre eles o correio eletrônico. Com o decorrer do curso, incrementou-se essas interações 
através da utilização de ferramentas da web 2.0, mais especificamente redes sociais e microblogs, 
adotadas como estímulo à interação entre os participantes do projeto e servindo de apoio ao 
aprendizado e aquisição do conhecimento. O período de observação das atividades da turma foi 
de aproximadamente 45 dias e os resultados obtidos sinalizaram no sentido de que a utilização de 
ferramentas interativas como redes sociais e microblogs mostrou-se benéfica em dois aspectos: 
a) na socialização dos jovens, mais notadamente em relação àqueles de comportamento mais 
introspectivo, aos quais a virtualização permitiu maior liberdade de expressão e b) na aquisição 
de habilidades e competências técnicas específicas do curso, como a correta utilização do 
computador, a troca de informações no trabalho em equipe e rápida adaptação ao manuseio dos 
diferentes softwares propostos como atividade. Finalizamos considerando que houve indicações 
de que o uso de redes sociais e blogs favoreceu a interação deste grupo de estudantes, significando 
a possibilidade de que estas habilidades estendam-se à futura área profissional, favorecendo o 
desempenho social e técnico desses jovens quando do ingresso no mercado de trabalho. 

Palavras-chave: capacitação profissional, redes sociais; microblogs; relacionamento on-line. 
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REDES SOCIAIS NA INTERNET: SOCIALIDADE E PODER NO ORKUT

  Sandra Mara Garcia Henriques1

Resumo: 
O trabalho busca compreender as interações entre os indivíduos em redes sociais na internet. 

Dentro da gama de estudos sobre o tema, este trabalho irá se situar em buscar entender as 
motivações que fazem os indivíduos interagirem dentro do ciberespaço. Como objeto, propõe-
se estudar a comunidade virtual intitulada “NÃO ao projeto de Azeredo”, que tem como objetivo 
protestar contra o projeto de lei que restringiria algumas ações realizadas na internet, proposto 
pelo Deputado Federal Eduardo Azeredo. A comunidade está alocada no site de relacionamentos 
Orkut. O referencial, parte do estudo das Redes sociais (RECUERO, 2006) que são observadas 
na relação entre atores (pessoas, instituições e grupos) e suas conexões, tratando-se de uma 
abordagem focada nas estruturas sociais. A partir do estudo destas redes, este trabalho será 
focado em categorias como interatividade (LEVY, 1999), na qual o eixo de observação está 
centrado na capacidade de interação que os meios de comunicação possuem para proporcionar 
um diálogo entre os indivíduos. Diante disto, acreditamos que outra categoria de análise seria o 
Poder (BARTHES, 1978), o qual nos remete a forma como os indivíduos estabelecem relações, 
neste contexto, o poder está relacionado ao prazer, ao libído dominandi. A Pós-modernidade 
(MAFFESOLI, 1996), nossa última categoria, é a base fundamental para o estudo destas redes 
sociais, pois partindo dos conceitos do autor, ela inaugura uma forma de solidariedade social, 
não contratual, mas elaborada a partir de um processo de emoções, repulsões, atrações e 
paixões. É nesse contexto que essa nova forma de ver o mundo se constrói, as relações são mais 
espontâneas e realizadas a partir da vontade dos indivíduos. Assim, podemos compreender, 
através destes estudos, que é a potencialização da socialidade entre os sujeitos, fomentada 
pela força da atração, o que une este grupo, formando um laço social. Este laço é algo que está 
relacionado ao estar junto, à troca, ao pertencer ao grupo, 

Palavras-chave: redes sociais; interatividade; poder; pós-modernidade; sociologia 
compreensiva
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TRAÇOS DISTINTIVOS: UMA PROPOSTA DE CARACTERIZAÇÃO DE 
UM BLOG JORNALÍSTICO

Silvana Copetti Dalmaso1

Resumo:
O que caracteriza um blog jornalístico? Existem traços distintivos que podem servir como 

referência para caracterização de blogs que atuam como fontes de informação que também 
criticam e avaliam as notícias divulgadas? O objetivo deste trabalho é tentar caracterizar os 
blogs jornalísticos a partir de quatro traços distintivos observados no blog Conversa Afiada, do 
jornalista Paulo Henrique Amorim. Conforme Barbosa e Granado (2004), os blogs surgiram 
como endereços eletrônicos pessoais em que o autor apresenta links para outros endereços que 
ele considera importantes. O alargamento das funções e ferramentas do blog fez com que estes 
fossem definidos como “o mais recente e popular formato de comunicação existente na Internet” 
(2004, p.11). Com tal popularidade e importância no cenário da comunicação, se faz necessária a 
compreensão das dinâmicas de funcionamento dos blogs que se dedicam a avaliar as informações, 
mais do que fornecê-las. O presente trabalho objetiva contribuir para o entendimento mais 
aprofundado dessa forma de comunicação. O estudo teórico aliado à observação de dez textos, 
publicados no blog de Paulo Henrique Amorim, entre junho e setembro de 2008, culminou 
na constatação de quatro traços distintivos que podem caracterizar um blog jornalístico: o 
conteúdo de crítica à mídia, o ponto de vista pessoal dos textos publicados, a disponibilização 
de links para outros blogs e o espaço de participação dos usuários. Para o estudo dos textos 
dos blog, o método utilizado foi a análise de conteúdo, especialmente em relação aos aspectos 
de crítica à mídia e pessoalidade dos textos. Tamb[em foram observadas a disponibilização de 
links e as ferramentas que permitem a participação dos usuários. O estudo dos traços distintivos 
associado à discussão teórica tornou possível a elaboração de uma proposta de caracterização 
de blogs jornalísticos que atuam de forma similar ao blog Conversa Afiada. A identificação 
dos traços distintivos mostrou que as notícias são tratadas de maneira mais analítica nos blogs 
visto o caráter crítico e a presença do ponto de vista pessoal nos os textos. Também foram 
encontrados processos de contextualização e relativizações, facilitados pelas disponibilizações 
de links e participação dos internautas. 
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TwITTER MUSIC

Ticiano Paludo1

Resumo
O serviço de microblogging Twitter tem angariado cada vez mais adeptos. Segundo a Editora 

Abril (2009), este contingente já soma a marca de 37,3 milhões de usuários. Criado inicialmente 
com o objetivo de fazer com que as pessoas postassem mensagens curtas com no máximo 140 
caracteres por post (mensagem curta de texto) – relatando o que estavam fazendo no momento 
da postagem – assim como ocorreu em outras redes sociais (You Tube, Orkut, Facebook, 
Flicker), os próprios usuários acabaram descobrindo novos usos para a ferramenta, usos estes 
que vão muito além do que fora previsto inicialmente, driblando não só a limitação de espaço 
(140 caracteres) como as limitações técnicas (postar-se exclusivamente mensagens de texto). 
Constantemente ouvem-se relatos queixosos sobre o Twitter afirmando que a ferramenta não 
passa de um modismo e que sua proposta é desinteressante. Muitos usuários criam a sua conta 
e jamais postam nada, permanecendo em processo de voyeurismo absoluto. Outros, porém, 
conseguiram encontrar caminhos inovadores e fazer bom uso do Twitter. No caso da música, 
se antigamente um artista lançava seu trabalho em uma loja física de discos, numa livraria ou 
em coletivas para a imprensa, agora este lançamento está sendo feito no próprio Twitter. Não só 
o lançamento como parcerias musicais surgem neste novo cenário. O presente trabalho é parte 
integrante da dissertação em curso desenvolvida pelo autor, na qual analisa o impacto das novas 
tecnologias na produção e circulação da música. Este recorte mostra como a cultura do fã e as 
narrativas transmidiáticas (propostas por Henry Jenkins), aliadas à permeabilidade existente 
entre o Twitter e as demais redes sociais tem contribuído para gerar um potente instrumental 
capaz de converter uma aparentemente simples ferramenta em potente plataforma de criação, 
lançamento e sustentação de trabalhos artísticos. Bem vindo à essa nova maneira de conduzir a 
carreira artística, a qual o autor chama de Twitter Music. 
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USABILIDADE NO TwITTER

Luis Henrique Rauber1

Resumo
O presente trabalho refere-se ao estudo analítico sobre a usabilidade na ferramenta de 

microblog Twitter. Para isso, define-se usabilidade, microblogs – com atenção especial ao Twitter 
– e discorre-se sobre esse tipo de ferramenta de socialização online, suas funcionalidades e seu 
uso. Neste contexto, usabilidade é entendida como um atributo de qualidade para a avaliação 
da facilidade do uso de interfaces pelo usuário, podendo ser percebida como a maneira que 
determinada função de software ou site auxilia a pessoa que está no computador a concluir uma 
tarefa ou acesso com sucesso, ou seja, é uma facilitadora da possibilidade (NIELSEN, 1994, 2000, 
2001, 2003; PREECE, 2005; JORDAN et al, 1996; ISO 9241, 1998). Microblog é uma evolução 
do blog, possuindo características de redes sociais e comunicadores instantâneos. Através dele é 
possível postar pequenos textos, seja por web, celular e outros suportes (GLASER, 2007; JAVA 
et al, 2007; MISCHAUD, 2007; ORIHUELA, 2007; HONEYCUTT, 2009). Um exemplo bem 
sucedido de Microblog é o Twitter, onde usuários publicam pequenos textos, chamados de tweets, 
com até 140 caracteres, foco deste estudo. Baseado nos conceitos supramencionados, verifica-se 
a usabilidade do Twitter baseando-se nas heurísticas de Nielsen (1994, 2001) através de análise 
subjetiva. O foco principal recai sobre como é a sua usabilidade em termos da publicação de 
tweets, já que é através dela que, principalmente, dá-se a socialização online nesta ferramenta.
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