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Weblogues em Portugal. 
Analise exploratoria dos efeitos de um novo formato no 
jornalismo 

Luis Ant6nio Santos 

Resumo: A <explosao' dos weblogues em Portugal, ocorrida a partir de meados de 
2003, foi objecto de intensa cobertura jornaHstica e de amplo debate nos pr6prios 
weblogues. Entre 0 fervor tecno-optimista de alguns e 0 contrastante cepticismo de 
DutroS, foi passivel identificar algumas questoes interessantes sabre a natureza espe
dRca da novidade, sabre a sua relevancia para 0 jornalismo e mesma sabre 0 sell 
eventual potencial para vir a constituir (au, peIo menos, acrescentar valia a) uma 
nova forma de fazer e de entender a profissao. A discussao portuguesa replica temas 
igualmente em debate noutros parses, embora as particularidades, tanto da blogosfera 
como do jornalismo nacionais, the aportem alguns trar;os distintivos. 
Este texto, produzido no ambito de urn trabalho do Mediasc6pio sobre os casos em que 
o jornalismo foi noticia, propoe-se apresentar uma reflexao sobre urn debate que esta 
longe de estar encerrado e lanr;ar pistas sobre tendencias emergentes no processo. 

E cada vez rna is dificil aceitar qualquer leitura do comportamento social nas 
sociedades modernas, sem considerar as contribuic;5es de sinais oriundos 
do ciberespa~o. A internet, entendida por muitos como sendo 0 novo tecido 
social (Castells, 2004), e a imaginada corporiza~ao contemporanea do sonho 
da 'comunicac;ao total', em que participac;ao e interacc;ao resultam de trocas 
permanentes, transparentes e multiformes entre iguais. Urn sucedaneo e uma 
actualiza~ao de antigas 'utopias, que alguns acreditam ter-se tornado reali
dade. Nela se parecem concentrar os ardis dos discursos e as promessas de 
uma sociedade melhor. Para as nossas preocupa~6es particulares, afigura-se
nos como relevante 0 facto de, ao contrario do que tendencialmente acontece 
nos ambientes mediaticos tradicionais, 0 fluxo de informa<;ao da Internet nao 
se basear num modelo de transferencia unidireccional, mas antes naquilo que 
se pode considerar urn ecossistema paradigmatico multifacetado, onde 0 velho 
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e 0 novo aparecem sem ordem predeterminada e onde a que aparenta, hoje, ser 
dominio claro pode, amanha, ja nao significar muito. Assim sendo, estamos 
perante 0 terreno ideal para 0 ensaio de experiencias que podem representar 
aberturas e subvers6es nas 16gicas dominantes. 
Os weblogues sao urn formato que se enquadra sem esforc;o, neste novo espa<;o 
de fluidez, e a sua recente, mas quase exponencial, prolifera~1\o e testemunho 
suficiente tanto do seu apelo, como da sua flexibilidade. . 
A 'publica~ao pessoal', conceito que ja havia servido para atraitas pessoas para 
a pr6pria internet, alcan<;a, com as weblogues, uma mais efectiva expressao. 
Os weblogues tornaram-se espa~os alternativos de comunica~ao, onde cada um 
pode ter a tal 'voz' que tantas vezes the foi prometida. Sendo certo que podera 
existir, na participa~ao efectiva na blogosfera, tanto de projec~ao do ego como 
de voyeurismo, parece-nos nao menos verdade que, apesar di~so, as tais 'vozes' 
estao la, no mais dos casos abertas a discus sao e, em todos eles, disponiveis 

"/ 
para escrutinio. Como nos diz Tim Jarrett, 'urn bloguer cria uma voz online 
com hist6ria, cronologia, evolu<;ao e contexto'. Mais importante ainda, adianta 
Jarrett, 0 acto de publicar num weblogue (por oposi~ao a um documento pri
vado) permite que outros escutem a tal 'voz': 'Se as palavras de um bloguer sao 
ouvidas e outros entram no dialogo, 0 bloguer deixou de ser um observador 
passivo da internet, para se tornar num criador dela. Isto permite que pessoas 
- desde adolescentes confusos a programadores de software, a tradutores ira
quianos em Bagdade e a avos com uma paixao pela politica - que nunca tenham 
escrito um texto antes sejam lidos em todo 0 mundo". Mesmo aceitando que 
esta asser~ao final da frase denota alguma fragilidade, sobretudo em face de 
urn crescimento naturalmente desregrado e naturalmente pouco inventariado 
da blogosfera2, isso nao poe em risco 0 seu principal ponto de ancoragem e de 
atrac<;ao - os weblogues sao espa<;os pessoais e interpretativos, marcados, em 
simultilneo, pela subjectividade e par um certo grau de responsabiliza~ao. 
Na tentativa de tentar perceber 'porque blogam as pessoas', Nardi et al. con
cluiram que as razoes sao varias e, em muitos casos, simultaneas. Algumas das 
motivac;6es mais referenciadas sao: documentar a vida diaria, comentar e opi
nar sobre assuntos varios, resolver problemas emocionais, 'pensar escrevendo' 
e promover a conversa~ao em comunidade (15). Tentando, de forma diferente, 
responder it mesma questao de fundo - a probabilidade da adop~ao do formato 
-, Lilia Efimova indic'a que, no mais das vezes, os utilizadores de weblogues 
tendem a ser pessoas apaixonadamente curiosas, com urn apetite profundo pela 
escrita, sem receio de exporem ideias e de as transmitirem a outros como uma 
forma de retribui~ao it comunidade, favoraveis it no~ao de que a compreensao 

1 Post publicado no 'Jarrett House North' sob 0 titulo 'Blogs providing voices'. http://discuss.jarretthouse
north.com12003110/10?print-friendly=true 
2 Apesar de alguns esfon;os, como e 0 caso do motor de busca bloogz (www.bloogz.com). 

210 

mutua se 

informal, 
de tematica, 
ma~ao rnic:rofol 
gues assumira4 
A rnais pO]Jul;,t 
primeiro 

come<;ou a 
Agosto, ao 
seu site coreal11 
tes, que abr:irar1 
o interesse 
a fideliza~ao 
estado, por 
Urn sinal 
- e do eventual 
autores da 

4 Perseus 

6 The E~';:~;~:::n(;';~ 
7 Leituras 
(2004), Recuero 



de 0 que aparenta, hoje, ser 
lito. Assim senda, estamos 
:ias que podem representar 

L esfon;o, neste novo espa<;o 
, prolifera,ao e testemunho 
lade. 
) para atrair as pessoas para 
1a mais efectiva expressao. 
omunica<;ao, onde cada urn 
da. Sendo certo que podera 
) de projec,ao do ego como 
apesar disso, as tais 'vozes' 
em todos eles, disponiveis 

loguer cria uma voz online 
:; importante ainda, adianta 
si,ao a um documento pri
palavras de um bl6guer sao 
ixou de ser urn observador 
a. Isto per mite que pessoas 
software, a tradutores ira

JOlitica - que nunca tenham 
do". Mesmo aceitando que 
lade, sobretudo em face de 
Imente pouco inventariado 
11 ponto de ancoragem e de 
erpretativos, marcados, em 
t de responsabiliza,ao. 
pessoas', Nardi et al. con

, simultaneas. Algumas das 
'ida diaria, comentar e opi
:ionais, 'pensar escrevendo' 
ltando, de forma diferente, 
ade da adop,ao do formato 
, utilizadores de weblogues 
mum apetite profundo pela 
nitirem a outros como uma 
),aO de que a compreensao 

Ig voices'. http://discuss.jarretthouse-

,vww.bloogz.com). 

mutua se aprofunda a medida que se expandem as articula~6es socia is e, por 
ultimo, entusiastas do feedback e da discussiio critic a (2003). 
Este apelo a um tipo muito particular de individuo (quer isso preceda au nao 
ramifica<;6es para uma ou varias comunidades3 ) parece estar no cerne deste 
singular genero digital hibrido, que pode ate ser entendido como 0 'elo per
dido' entre uma pagina web convencional e os multiplos modos de comuni
ca,ao assincrona mediada por computador na cham ada 'ecologia da internet' 
(Herring et at., 2004: 9). ' 

Definidos por Jill Walker, na Routledge Encyclopaedia of NarratIVe Theon' 
(2005), como sites web frequentemente actualizados, com entradas ordenadas 
em ordem cronol6gica inversa, publicados por individuos num estilo pessoal e 
informal, recorrendo de forma generosa a liga~5es e percorrendo, em termos 
de tematica, generos que van do 'diario confessional online' ao centro de infor
ma,ao microfocalizado (its vezes resultado de um trabalho df grupo), os weblo
gues assumiram uma crescente visibilidade sobretudo a partir de 2003. 
A mais popular ferramenta, Blogger, anunciou, logo em Janeiro, ter atingido a 
primeiro milhao de utilizadores e um estudo, desenvolvido pel a Perseus, esti
maya que, ate ao Verao de 2003, teriam sido criados 4,12 milhoes de weblogues 
em todo 0 mundo, dos quais apenas 1,4 milh6es poderiam ser entendtdos como 
activos (com, pelo menos, uma actualiza,iio no espa,o de dois meses)'. A AOL 
come,ou a oferecer a possibilidade de 'blogar' aos seus clientes a partir de 
Agosto, ao mesmo tempo que a Yahoo fazia uma experiencia-piloto similar no 
seu site coreano. Ambas as empresas seguiram as pass os de dais outros gigan
tes, que abriram portas aos weblogues logo no inicio de 2003 - Google e Lycos. 
o interesse imediato, dada a gratuitidade dos servi,os, tera come,ado por ser 
a fideliza,ao de clientes, mas a perspectiva de uma utiliza,ao comercial teni 
estado, par certo, presente na elabora~ao da op~ao estrategica destas empresas. 
Um sinal emblematico do despertar desse interesse comercial pelos weblogues 
- e do eventual 11m do 'caracter puritano' da actividade, como escrevem os 
autores da AlwaysOnS 

- tera sido a publica,iio, em meados de Agosto, de urn 
artigo na sec~ao 'Business' da conservadora revista briranica The Economist, 
com 0 titulo 'Blogging, to the horror of some, is trying to go commercial". 
A visibilidade dos weblogues aumentou na propor,ao directa do seu impacto 
na agenda informativa, e subcategorias como os warblogues' ou os blogues 
orientados para a a)lalise e acompanhamento da vida politica tern conseguido 
concentrar em si volumes significativos de aten~ao em momentos muito espe-

l Conhecidas como UJebrings. 

4 Perseus Development Corporation (03.10.2003). 'The Blogging Iceberg _ Of 4.12 .\iillion Hosted \'(ebiogs. 
Most Little Seen, Quickly Abandoned', White Paper. http://www.perseus.com/bloguesurvey! (1-.1O.2003!. 
s http://alwayson-network.com/printpage.php?id==840_0 _2_0 (10.09.2003). 
6 The Economist (14.08.2003). 

7 Leituras adicionais sobre esta particular subcategoria: OrihueJa (2003), Almiron (2004), .\-lartin e Calero 
(2004), Recuero (2003). 
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dficos (por exemplo, a demissao de Trent Lot!, a campanha presidencial de 
Howard Dean, a violencia na prisao iraquiana de Abu Ghraib, ou as conven
~6es partidarias norte-americanas). As ferramentas de indexa~ao (Technorati', 
Bloguedex, Daypop, Popdex) afirmaram-se como indicadores do inicio de urn 
processo de sedimenta~ao estrutural do fenomeno, e evolu~6es tecnologicas 
centradas na captura e transmissao da imagem permitiram 0 aparecimento de 
variantes, como os moblogues ou os videoblogues. " 
A recolha feita por Eszeter Hargittai', com base no aparecirlt~nto das pala
vras weblog e blog em 47 jornais diarios (incluindo 24 norte-american os) e 
muito clara - a partir do ana 2000 0 mimero de referencias cresceu sempre 
a urn ritmo muito proximo da duplica~ao e os dados de 2003 indicam que, 
em media, cada urn dos diarios analisados falou no assupto 23 vezes (ver 
quadro). 
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Assumindo, desde logo, a substancial diferen~a de escala, 2003 tera tambem 
sido 0 ana da grande afirma~ao dos weblogues em Portugal. A primeira ten
tativa consistente de elaborar urna listagem, iniciada em Janeiro, referenciava 
174 entradas. Em Maio, os weblogues portugueses eram ja 400, em Junho, 
mais de 600 e, no prindpio de Julho, 90510. Neste momento, nao existe uma 
rinica listagem de tod~s os weblogues escritos por portugueses, sendo certo, 
porem, que deverao exceder ja os dois milhares. 

g No dia 7 de Julho de 2004 a Technorati anunciou que estava a seguir mais de tres milhoes de weblogues e 
que acrescentava a sua base de daclos celca de 15 mil novas entradas por dia. 
9 http://campuscgLprinceton.edu/-eszter/weblogueue/archives/00000275.html (13.04.2004) 
10 Altura em que Pedro Fonseca anunciou ser-Ihe impossivel continuar com a tarefa. http://bloguesempt. 
bloguespot.com (17.10.2003). 
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o direct6rio 'PTbLOGGERS', criado em Julho de 2003, registava, no dia 21 
de Julho de 2004, 2283 webloguesl1 • Urn outro direct6rio, 0 'Apdeites', aco
Ihia, na mesma data, referencias de 2362 weblogues12 e urn outro, 0 'weblog. 
com.pt', incentivador da utiliza~ao da ferramenta Movable Type, registava 
1058 entradas13• A semelhan~a do que aconteeeu Ii eseala internacional, tam
bern 0 maior motor de busea/prestador de servi~o nacional, 0 Sapo, passou 
a disponibilizar, a partir do inicio de Novembro de 2003, 'a possibilidade de 
cria,ao de weblogues. I 
A aparente irrelevancia, em termos absolutos, destes numeros e mitigada por 
urn rirma de crescimento assinalavel e, sobretudo, no que nos diz respeito, por 
uma exposi~ao mediatiea muito significativa e pela emergencia, des de cedo, de 
espa,os (ou momentos) de constante autoquestionamento. 

Os weblogues nos media 

Sendo 2003 0 ano da entrada em for~a dos weblogues em Portugal, foi-o de 
forma nao muito progressiva. A mudan~a radical na evolu,ao de sse cresci
mento aconteceu a partir de Junho e tera sido, em grande parte, urn reflexo 
da aten,ao mediatica que Ihes foi dedicada. 0 interesse dos orgaos de COmu
nica~ao tradicionais identifica-se, alias, logo a partir de Maio; no dia 4 desse 
mes, 0 jornal Publico apresentava, na sua pagina de Media, urn conjunto de 
trabalhos sabre a massifica,ao dos weblognes, tendo urn dos textos 0 suges
tivo dtulo: 'Jornalismo desafiado por urn novo formato'. Seis dias depois, 
o Ditirio de Noticias anundava que 0 eurodeputado do PSD, Jose Pacheco 
Pereira, havia aderido it blogosfera, com 0 seu 'Abrupto' (que, no espa,o de urn 
ano, recebeu cerca de urn milhao de visitas e que, em Julho de 2004, registava 
urn numero de 3800 visitas diarias). No mesmo texto, a urn passo, listava-se 
o rol de 'famosas' jei aderentes, enquanto, a outro passo, se dava conta da 
variedade de temas que eventuais novos interessados podiam encontrar: polf
tica (com campos opostos bern marcados), literatura, comunica,ao ou humor. 
Umas semanas depois, 0 Didrio Economico titulava ja: 'Portugal adere em 
for,a aos weblogues', acrescentando que a politica seria 0 tema mais discutido 
'devido Ii liberdade de expressao'. Nesse mesmo texto, Antonio Granado (que 
tern 0 seu 'Ponto M~dia' adivo desde Janeiro de 2002) fazia dedara,6es no 
sentido de que se estaria a entrar numa nova fase - a fase da descoberta pelos 
media - e que, naturalmente, a cada nova notfcia deveria corresponder a cria
\ao de 'mais umas dezenas' de weblogues14

. Curiosamente, no mesma dia, 0 

11 http://www.omeudiario.net/ptbloguegers(20.04.2004) . 
12 http://apdeites.cedilha.com/numeros.html (20.04.2004). 
lJ http://weblogueue.com.pt(17.10.2003). 
1-1 Diorio Ecollomico (Media e Pub). 26.05.2003. 
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suplemento 'Computadores', do Publico, apresentava textos de urn enviado a 
Viena, Pedro Fonseca, para cohrir 0 primeiro encontro europeu sobre wehlo

gues, 0 'BlogTalk'. 
Uma semana depois, 0 mesmo suplemento voltava a dar aten~ao especial ao 
mesmo encontro e, ja em meados de Junho, 0 director do Publico,Jose Manuel 
Fernandes, dedicava nm editorial ao fim de urn weblogue ('Coluna Infame'). 
Ate mesma aos que nao sabiam ainda da existencia do novo for~ato se dizia, 
logo na segunda frase: 'A blogosfera esta mais pobre'. Ao todoh,esse mes de 
Junho, 0 Publico apresentaria 18 textos sobre ou com referendas a weblo
gues, em espa~os editoriais diferenciados (paginas de Media, Suplemento 
Computadores, Destaque, Editorial, Opiniao) e envolvendo jornalistas ligados 
as areas da comunicac;ao e da tecnologia, a uma correspondente no estran
geiro, a urn enviado especial, ao director e a urn dos seus principais cronistas. 
A cronica em questao - a de Pacheco Pereira, em 19 de Junho, sob 0 titulo 
'Espelho meu, espelho meu' - tera, pela abrangenda da analis~, pelo peso 
mediatico do cronista e pelo seu proprio empenho pessoal no tema, constitu
ido urn dos marcos mais relevantes na constru~ao da imagem mediatica dos 
weblogues em Portugal. 
Na semana seguinte, a revista VisCio apresentaria urn extenso trabalho, intitu
lade 'Bem-vindo it blogosfera'. Dois dias depois, Jose Mario Silva escreveria, 
no suplemento do Didrio de Noticias, 'DNA', sobre a sua experiencia e sobre 
as valencias dos weblogues, senda que na revista do Expresso, 'Unica', desse 
mesmo dia, 28 de Junho, Paulo Querido entrevistava 0 responsavel por urn dos 
weblogues que na altura mais aten~6es centrava, tanto dentro como fora da 
comunidade, '0 meu pipi'. Refor~ando urn fim-de-semana repleto de referen
cias, 0 Correia da Manhii do dia 29 apresentau tambem 0 tema aos seus leitares, 
como senda 'a nova mada cibernetica'. Fez ainda questao de enunciar alguns 
dos 'blogatugas' e de apontar 0 que considerava serem as 'blogoperolas'. 
o mes de Julho foi marc ado pelo anuncio de que a Assembleia da Republica 
tinha aprovado, para aplica~ao a partir da legislatura seguinte, a cria~ao de 
weblogues dos deputados (0 que levou ate Joao Paulo Guerra a opinar, no 
Semandrio Ecan6mica, sobre 0 'Blogociclo')15. Miguel Esteves Cardoso escre
via, no 'DNA', que os weblogues eram uma 'aragem nervosa e boa que nao 
se respirava desde os tempos do Punk e da New Wave''', Ana Sa Lopes, no 
Publico, dizia-se atraid~ pela 'blogodependencia'17 e Francisco Jose Viegas, 
no Jarnal de Noticias, dizia estar em curso uma 'batalha pela VOZ'18. Pacheco 
Pereira, na sua coluna semanal no Publico, mostrava-se, nessa altura, ja 

15,0 prirneiro a tornar-se activo foi 0 do deputado socialista Jose Magalbaes, no dia 6 de Maio de 2004. 
Em Julbo de 2004, de urn universo de 230 rnernbros, apenas tres tinbarn weblogues activos (http://blogues. 

parlarnento.ptfindice/). 
16 Diario de Noticias, DNA, 14.07.2003. 
17 Pllblico, 13.07.2003. 
IS Jorf/at de Noticias, 25.07.2003. 

214 

preocupado com 
assim uma expn,.1 
no 'Abrupto', 
propria bl(lgc.sf,:rai 
Uma reflexao 

sua opiniao -
Eduardo Prado 
das duas re'Llidad~ 
novel ausencia da 
mediatico19; 

'aben~oada ;",,,,,,0:;1 
o uso dos welblol,d 

surge urn wehlc)g,j 
que teve urn 
o primeiro en(oonltl 
centrou as at'!O~iil 
ass unto mereceu, 
lugar de destaque 
direito a figurar 
directo durante 0 

anunciou ter 
do Partido ~O':laJll~ 

seria feito 0 

meu pipi' (que 
popularidade -

19 Plibtico, 31.07.2003. 
" 0 hi.""im ,I, J,,.,,;m,1 



textos de um enviado a 
o europeu sobre weblo-

dar aten~ao especial ao 
fo Publico, Jose Manue! 
)gue (,Coluna Infame'). 
) novo farmata se dizia, 
. Ao todo, nesse mes de 
1m referencias a weblo
de Media, Suplemento 
'endo jornalistas ligados 
~respondente no estran
eus principais cronistas. 
I de Junho, sob 0 titulo 
a da analise, pe!o peso 
ssoal no tema, constitu
I imagem mediatica dos 

extenso trabalho, intitu
. Mario Silva escreveria, 
sua experiencia e sabre 

Expresso, 'Unica\ desse 
, responsave! por um dos 
to dentro como fora da 
nana repleto de referen-
1 0 terna aas sens leitores, 
:stao de enunciar alguns 
as 'blogoperolas'. 
,"sembleia da Republica 
'a seguinte, a cria~ao de 
tID Guerra a opinar, no 
:1 Esteves Cardoso escre
l nervosa e boa que naD 
Lve'16, Ana Sa Lopes, no 
: Francisco Jose Viegas, 
llha pela voz'''. Pacheco 
'ava-se, nessa altura, ja 

hiles, no dia 6 de Maio de 2004. 
weblogues activos (http://blogues. 

preocupado com '0 «deposito obrigat6rio» da Internet portugllesa', dando 
assim uma expressao mais abrangente a preocupa<;5es apontadas em posts 
no 'Abrupto', quase desde 0 seu inicio, relacionadas com a reflexao sabre a 
propria blogosfera. 
Uma reflexao presencial- anunciava 0 Didrio de Noticias do dia 19 de Julho 
- aconteceria em Setembro, na Universidade do Minha, com mprimeiro encon
tro nacional de weblogues. 0 mesmo jomal dedicou ao assunto outros dois 
trabalhos, nesse mesmo mes, tendo a pravedora do leitor, iJ;:strela Serrano, 
tambem aflorado a questao num dos seus textos, a proposito do crescente - na 
sua opiniao - acesso dos cidadaos ao espa~o publico. 0 mes terminaria com 
Eduardo Prado Coelho a falar, no Publico, do 'Blogue, blogue' como uma 
das duas realidades que teriam emblematizado 0 Vedo e,a elaborar sobre a 
novel ausenda da 'complexa malha de legitima~6es' para 0 acesso ao espa~o 
mediatico19; Paulo Mendo, no Primeiro de Janeiro, teceri~ ainda elogios a 
'abenc;oada invasao'20. 
o usa dos weblogues para 0 ensino do jomalismo - uma experiencia iniciada, 
em Portugal, por Manuel Pinto, na Universidade do Minho - foi '0 ponto de 
partida para urn extenso trabalho, no jomal Publico, no inicio de Agosto. 0 
Publico e 0 Jornal de Noticias continuaram a fazer referencias periodicas ao 
assunto e 0 mes terminou com uma notfcia sabre 0 que weblogues de lisboetas 
diziam das politicas do responsave! pe!o municipio'!. E por esta altura que 
surge urn weblogue an6nimo, que viria a durar pOlleo mais de urn mes, mas 
que teve urn impacto assinalavel - 0 'Muito Mentiroso'. 
o primeiro encontro nacional de weblogues, realizado em meados de Setembro, 
centrau as aten~6es dos media com a particularidade acresdda de que 0 

assunto mereceu, pela primeira vez e de uma forma simultaneamente robusta, 
lugar de destaque na Radio, Imprensa e Televisao. Com efeito, 0 encontro teve 
direito a figurar nos noticiarios de varias radios nacionais, a uma ligar;ao em 
directo durante 0 Telejornal da RTP1 e ao destaque de primeira pagina de urn 
dos diarios de maior expansao, 0 Jornal de Noticias. 
A partir desse mes - altura em que um outro cronista, Eduardo Prado Coelho, 
anunciou ter aderido aos weblogues, atraves da participac;ao numa iniciativa 
do Partido Socialista de Lisboa, 0 'Forum Cidade' - os weblogues come~aram 
a deixar de ser apenas espac;os virtuais com cobertura mediatica, ganhando, 
alguns deles, vidas alternativas; a SIC Radical anunciou que 0 humoristico 
'Gata Fedorento' passaria a ser urn programa televisivo e, pouco tempo depois, 
seria feito 0 lan~amento de um livro com uma recolha de posts do anonimo '0 
meu pipi' (que acolheria, na altura em que registou 0 seu mais alto indice de 
popularidade - Outubro de 2003 - cerca de 100 mil visitas por mes"). 

19 PllhUeo, 31.07.2003. 
10 0 Pr;me;ro de ]mle;ro, 31.07.2004. 
11 PI/hUeo, 31.08.2003. 
12 (hnp:/lwww.sitemeter.com/stats/default.asp?action=stats&site=sm7omeupipi&report=36). 

215 



o apelo dos weblogues para 0 jornalismo 

Ainda que este seja apenas 0 momento do lan~amento de urn primeiro olhar 
sobre esta rela~ao entre os media portugueses e os weblogues, haven, ideias 
que importa esquematizar em algum detalhe, constituindo algumas delas 
meras pistas para analise posterior. ;' 
Parte substancial do apelo dos weblogues resulta das suas caracteristicas 
intrinsecas. Ferramentas Meeis de utilizar por pessoas com ~oucos conheci
mentos tecnicos, conjugam uma estrutura formal rigida como a possibilidade 
de abertura a uma miriade de conteudos, comportando-se, aqui, a blogos
fera como uma especie de urn novo 'ambiente de trabalho', nao ja instalado 
no computador de cada urn, mas disponivel, para partilha, na web. Uma 
vez familiarizado com urn weblogue, qualquer internauta p(,)de, sem grande 
esforc;:o, procurar informa~6es num Dutro au desenvolver 0 seu. ,Mesma tendo 
em conta as especificidades das diferentes ferramentas disponlveis, a logica 
subjacente ao formata e a mesma e 0 conforto que deriva dessa constancia e, 
por certo, factor de simultiinea tranquiliza~ao e de renovada confian~a, tao 
necessarias a manuten~ao de urn Dutro tra~o distintivo destas novas paginas 
web - a frequencia de actualiza~ao. A semelhan~a do que aconteceu noutros 
paises, com mais ou menos encorajamento dos media tradicionais, 0 sucesso 
quase exponencial dos weblogues em Portugal deve-se, em grande parte, a esta 
sua potencialidade de abertura a quem nunca antes teve possibilidade de avan
c;ar refiex6es, comentarios au informa~6es, para alem do seu drculo restrito 
de conhecimentos pessoais. 
A favor dos weblogues, pode tambem contabilizar-se a natural tendencia dos 
media para considerar atraentes os desenvolvimentos tecno16gicos. No caso 
portugues, urn importante factor acrescenta solidez a estas avaliac;6es - desen
volvimentos que provaram ser urn sucesso externo sao entendidos (e, natu
ralmente, apresentados) de modo ainda mais benigno. 0 apelo da 'chegada 
a Portugal', sublinhado pela imagem nao-expressa, mas sempre presente, de 
que cada nova possibilidade tecnologica aproxima 0 pais dos seus parceiros 
europeus (e tambem do aliado transatliintico, os Estados Unidos), alcan~a urn 
poder de quase absoluta unanimidade. Esta propensao para acolher, de forma 
incondicional, avan~os tecnologicos ja experimentados no exterior pode aju
dar-nos a ler, de forma )TIais enquadrada, 0 invulgar destaque dado aos weblo
gues nos media portugueses, tanto mais que, segundo dados recentes do INE 
(2003), apenas 21,7 por cento dos lares portugueses tern acesso a Internet e 
quase 70 por cento da popula~ao nunca acedeu a rede. Dos que 0 fazem, ape
nas urn grupo restrito possui ou visitou urn weblogue23

• Embora a evolu~ao 

13 Nesta area em particular pode dizer-se que a realidade portuguesa esta ainda muito distante da norte
americana, se aceitarmos como validos os dados tornados publicos em Fevereiro de 2004 pelo Pew Internet 
& American Life Project, segundo os quais cerca de 2 por cento da popula~iio tern 0 seu proprio weblogue e 
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dos weblogues continue a acontecer a urn ritma muito significativo, parece ser 
dificil justificar, com base em criterios de relevancia para a generalidade da 
aucliencia, urn bioeD de 5 minutos, em directo, no principal espa~o informa
tivo de uma esta~ao de televisao e, de forma identica, 0 espa~o de destaque na 
primeira pagina do maior diario do pais. 
Dois outros factores, porem, parecem ter tambem desempenhado urn papel 
de alguma relevancia neste avolumar da projec~ao dada ~os weblogues pelos 
media portugueses. Por urn lado, a adesao de 'figuras d,nhecidas' (artistas, 
poHticos, escritores, academicos), 0 aparecimento imediato de debates pole~ 
micos e 0 esbater de tentativas para criar qualquer tipo de estratifica~aa hie
rarquica24 proporcionaram urn fluxo constante de informac;ao variada sabre a 
evolu~ao da blogosfera nacional. Por outro lado, urn numero consideravel de 
jomalistas acabou por aderir a propria comunidade de crjadores e uti liz adores 
de weblogues. Esta adesao tera resultado do estabelecimento de uma imediata 
cumplicidade entre os jornalistas e este formato, tanto em termos de estrutura, 
como de contetidos. Se atentarmos na questao cia estrutura, verificamos que os 
weblogues sao espa~os que parecem adaptar-se de forma quase natural as exi· 
gencias do tempo jomalistico presente, que potenciam urn espa<;o de sinergias 
multimedia e corporizam urn novo conceito de produ~ao de texto apelativo e 
adaptavel as exigencias formais do jomalismo. Se considerarmos os aspectos 
de conteudo, percebemos nos weblogues menos pontos de contacta com 0 jar· 
nalismo do presente, mas talvez uma eventual visualizac;ao do que, cada vel 
mais, se the pede: texto cuidado, maior e mais explicita referenda as fontes, 
formatac;ao menos rfgida, estilo mais proximo cia 'voz human a', maior perso
nalizac;ao e menor intermediac;ao. 

Publicat;:iio individual e jornalismo 

A expansao da blogosfera nacional, no ana de 2003, despoletau discuss6es 
aces as sobre 0 valor acrescentado dos weblogues para 0 jomalismo, muitas 
delas replicando debates semelhantes noutros paises. Tambem aqui se perce· 
beram excessos de fe nas potencialidades do novo formato (para, quase que 
por si so, abrir caminho a urn novo tipo de jornalismo25 ) e, por contraponto, 
exageros condenatorios, edificados em tomo de no~6es de que a blogosfera 
seria, sobretudo, e~pa<;o de partilha de intimidades e, em muitos casos, lugar 
de oposi~ao ao jomalismo estabelecido. 

11 por cento sao leitores frequentes do formato (http;lIwww.pewinternet.org/pdfs/PIP_Coment_Creatioll_ 
Report.pdf). 
HAte ao final de 2003 foram muitos os debates em torno de urn t6pico generico: 0 lugar dos 'velhos' e 0 lugar 
dos 'novos' bloggers (com 'velho' a significar, em muitos casos, ter criado urn weblogue sets meses mais cedo 
do que urn 'novo'), 0 volume constante de entradas e 0 seu efeito na blogosfera nacional foi, par si s6, factor 
diluidor destas trocas. 
lj Talvez 0 'way new journalism' de que falava Joshua Quittner em 2001. 
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Afigura-se-nos seguro indicar que, mesmo no presente, a blogosfera portu
guesa tern a sua quota de weblogues sobre jornalismo e comunica~ao e de 
weblogues feitos por jornalistas profissionais26, mas continua a ter muito pou
cos exemplos de uma postura pr6xima da adoptada, noutros paises, pelos 
chamados weblogue-jornais. Ou seja, serao muito poucos os que, via weblo
gue, produzem, de forma consistente e com caracter de permanencia, trllbalho 
jornalistico reconhecido como tal". ' 
Ainda assim, parece-nos relevante apontar que a grande visibilidade dJ alguns 
weblogues, 0 activismo militante de outros, a qualidade formal de muito do 
texto que e produzido e 0 canieter social e politicamente critico de grande 
parte dos posts publicados, quando aliados a uma multiplica~ao de fontes 
razoavelmente bern informadas sobre areas muito especificas podeni estar, ou 
vir, a induzir alguns efeitos no jornalismo portugues. I 

Nao teremos ainda chegado a uma fase em que os weblogues sao capaz,es de, 
por si so, influenciar e/au promover urn qualquer movimento com repercrtssoes 
nos media tradicionais e, em ultima analise, com efeitos na vida politica (como 
aconteceu com 0 caso Trent Lott, com a campanha eleitoral de Howard Dean, 
ou mesmo, ja em 2004, com 0 chamado Rathergate", nos Estados Unidos), 
mas os sinais de penetra~ao do efeito blogosfera no espa~o comunicacional 
sao ja alguns: 

• seguindo 0 exemplo do norte-americano 'Drudge Report', urn grupo de 
seis blogueres criou urn site onde, de forma elaborada e recorrendo a docu
mentos e fotografias, iniciou uma campanha sabre 0 envolvimento do minis
tro do Ambiente num polemico licenciamento de uma habita~ao no Parque 
da Arrabida. 0 weblogue foi local de recolha de informa~ao para os media 
tradicionais e, nas palavras dos seus autores, tera. cumprido a sua func;ao de 
'rastilho'29; 

• na sequencia da crise politica de Junho de 2004, urn numero muito sig
nificativo de weblogues adoptou urn banner, opondo-se a decisao presi
dencial de nao convocar elei~6es gerais antecipadas. A campanha ajudou a 
mobilizar manifesta~6es, em varias cidades do pais, contra tal decisao; 

• a apresenta~ao, na edi~ao online do Expresso (11 de Maio de 2004), de 
uma notfcia mal redigida, sobre a possibilidade de a Autoridade Nacional 
de Comunica~6es (ANACOM) poder vir a controlar a expansao da blogos
fera nacional, despoletou urna onda de escritos de protesto em varios weblo
gues, na zona de comentarios do texto em causa enos restantes media. A 

26 Em Abril de 2004 surgiu ate urn weblogue que se intitula 'Diario de uma jornalisra no desemprego'. 
27 Uma das excepr;oes, embora produzida num ambiente escolar, e 0 'Jornalismoportonet' (http://jpn.icicom. 
up.pt/). 
28 Este caso, em particular, mereceu ate a criar;ao de urn weblogue especifico (http://www.rathergate.com/). 
29 Citados por Querido, Paulo (09.10.2004). 'A rede dos Zorros', in Expresso - r)'lica, p.100 .(http://nobre
guedes-na-arrabida.bloguespot.com). 
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publica<;ao foi, assim, constrangida a publicar, pouco tempo depois, urn 
pedido de desculpas; 

• tres jornalistas do diiirio 0 Primeiro de Janeiro foram despedidos (26 de 
Abril de 2004), alegadamente na sequencia dos seus escritos sobre os proble
mas internos do jornal num weblogue intitulado 'Diiirio de urn jornalista'; , 
• os politicos recorrem, cada vez mais, ao farmata weblogue;~ara tecerem 
comentiirios sobre a vida interna dos seus partidos e, nalgUJpas situa<;6es, 
cita,6es directas sao reproduzidas pelos media no contexto cia sua produ
~ao noticiosa30; 

• informa~ao em bruto, apresentada em weblogues, e, cada vez mais, apro
veitada pelos media para a elabora,iio de conteudos noti~iosos31. 

Embora seja ainda muito cedo para perceber mudan,as substantivas ou mesmo 
para apreender tendencias s6lidas, hit todo urn conjunto de atitudes que cons
tituem jii linhas de operacionalidade no terreno da rela,ao entre weblogues e 
jornalismo que importad. assinalar. Em tra~os muito genericos - e isso per
cebe-se da enuncia~ao feita atnis - 0 jornalismo tern, perante este novo for
mato, uma de duas posturas: a defesa ou a percep,iio da oportunidade. A 
primeira, de pendor eminentemente corporativo, recolheni a preferencia dos 
que criticam os chamados 'jornalistas de pijama', apontando-lhes a falta de 
urn c6digo de conduta claro, a inexistencia de procedimentos de verifica<;iio de 
factos, e a ausencia de declara,ao previa de inten,ao. A base da fundamenta
,ao assenta na premissa de que qualquer mudan,a - propiciada ou niio pelo 
contacto com os weblogues elou com outras novas formas de comunica~ao 
inter/multipessoal - redundani numa maior fragiliza,iio do jornalismo e do 
exerdcio da actividade. 
A segunda postura nao sera - contrariamente ao que se possa pensar - 0 

reverso da primeira. Sera, antes, uma soma poueo consistente de posicio
namentos que variam entre a percep,iio da oportunidade de acesso a mais 
informa~ao com menos custos (sao muitos, como anteriormente se referiu, 
os exemplos de weblogues citados pelos media sem a necessaria referencia 
da fonte) e a percep,ao da oportunidade para flexibilizar 0 jornalismo. Entre 
estas duas posturas, ou antes delas, estarii (deveria estar) uma outra - a de 
questionamento aberto dos efeitos, dos problemas e das vantagens resultantes 
da interac,ao do jornalismo com novos formatos. 
A consciencia de que a blogosfera existe, e e particularmente atenta ao que se 
produz ou veicula nos media, podera funcionar como urn motivo adicional 

30 Os dois casos mais recorrentes sao 0 colectivo 'Causa Nossa' (hnp:llwww.causa-nossa.bloguespot.com/) 
eo Abrupto (http://abrupto.bloguespot.coml), de Pacheco Pereira. 
31 No dia 3 Setembro de 2004, 0 Provedor do Leitor do diario PI/hlieo, Joaquim Furtado, dedicou mesmo 
a essa pnhica urn dos seus textos, intitulado 'Contar com os blogues' (http://jornal.publico.pt/2004110/031 
EspacoPublico/007.html). 
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de pressao sobre 0 jornalismo, no sentido da actualizac;ao da linguagem, de 
urn maior rigor na abordagem dos temas e, sobretudo, de uma mudanc;a de 
atitude perante a sociedade. Os blogueres (que sao tambem leitores/ouvintesl 
telespectadores) questionam formas de actuar, perspectivas, apontam falhas, 
avanc;am alternativas e levantam novas duvidas. Isso, se entendido por todos 
os jornalistas como uma oportunidade para produzir tni,balho mais honesto, 
consistente e em contacto com as pessoas, pade dar-nos uma indica~ao mais 
correcta do eventual novo caminho do jornalismo, ~ 
Os weblogues serao, assim, neste momenta, muito mais reflexos crfticos da 
actividade jornalfstica e potenciais fornecedores de informac;ao adicional espe
cifica do que concorrentes em pe de igualdade. A seufavor, estes espac;os de 
publicac;ao pessoal terao, naturalmente, 0 facto de integrarem, sem qualquer 
adaptac;ao, uma logica de entendimento da comunicac;iio baseada no indivi
duo, como nodulo de redes multiplas e flexlveis, e nao C0)110 membro de urn 
qualquer grupo facilmente caracterizavel (Wellman e Hog~n, 2004). Se man
tivermos presente que este modelo - mesmo em sociedades onde a penetrac;ao 
e influencia dos weblogues e muito mais vasta - serve apenas para explicar 
o funcionamento de urn numero muito restrito de individuos, conseguimos 
identificar nos weblogues (como no webmail, nos fotologues, ou nos moblo
gues) a potencial para funcionarem como ferramenta de ligac;ao do individuo 
as suas proprias redes, em situac;ao de absoluto controlo e independentemente 
da localizac;ao espacial onde se encontre". Talvez por isso fac;a sentido, neste 
contexto, citar uma das propostas provocatorias lanc;adas par Jay Rosen na 
reuniao BloggerConII: 'Blogar nao e jornalismo mas enquanto 0 jornalismo 
esta na web, a weblogue e profunda mente da web, estando os blogueres muito 
a frente dos jornalistas na percepc;ao das vantagens da web e da sua propria 
ecologia' (16.04.2004). 
Parece distante 0 tempo em que optimistas como John Pavlik nos falavam dos 
weblogues como 'uma melhor forma de jornalismo', grac;as it sua ligac;ao 'a 
uma audiencia cada vez mais desconfiada e alienada' (2001: 5). Essa antevisao 
nao ted., ate agora, encontrado concretiza~ao generalizada - nem em Portugal 
nem mesma em parses com uma blogosfera muito mais forte e activa - sobre
tudo por questoes que se prendem com 0 proprio exercicio do jornalismo e 
nao com as potencialidades do novo Formato. Os weblogues podem - na feliz 
expressao de Kaycr Trammell- 'cometer ocasionalmente aetas de jornalismo" 
mas iSBa depended. mais das circunstancias particulares dos seus responsaveis 
do que do proprio meio em si (2003: 62). A actividade jornalfstica continuada 
necessita de suporte financeiro e, fundamentalmente, de uma pratica de tra
balho que passa pela entrevista de pessoas, pela investiga<;ao de fundo sobre 

32 A este proposito assinale-se 0 aparecirnento, em Abril de 2004, de urn espa~o, sediado na Galiza, que se 
prop6e ser isso rnesrno - 0 local onde os individuos, podern, a partir de qualquer lugar, aceder ao seu correio, 
aos seus weblogues e fotologues (www.intper.es). 
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urn tema e, finalmente, pe1a apresentac;ao desapaixonada, com 0 auxilio de 
argumentos substantivos (MacDonald: 18.04.2004). 
Assim sendo, e no actual contexto, parece-nos adequada a sugestao de Rebecca 
Blood: 

'Em vez de inflacionarmos 0 terma «jornalismo», para incluir todos as que escre-, 
vern alguma coisa sabre os acontecimentos do momento, talvez seja preferfve1 usar 
o terma «media participativos», para caracterizar a pdtica de a"ivamente salien
tar e enquadrar as notfcias feitas pelos jornalistasj esta pnitica 'dos weblogues e 
potencialmente tao importante como - mas diferente do - jornalismo' (2003a). 

Mais do que debater se, ainda assim, os weblogues devem ou nao aproximar
-se do estilo e das pniticas do jornalismo (por forma a granj~arem respeitabili
dade e credibilidade), parece sensato, nesta fase, avan<;ar no .aminho de uma 
colabora~ao entre as duas actividades, como preconiza Leonar9 Witt, no seu 
texto 'Citizens can .improve your media company'. Witt aconselha as empresas 
jornalfsticas a aproveitarem 0 contacto com os weblogues para reformula
rem as regras da aproxima~ao as suas varias audiencias. Segundo 0 autor, as 
empresas deveriam: recidar todo 0 material informativo que recebem (por via 
de uma mais maie.ivel indexa<;ao, por exemplo), apostar - em colabora<;iio com 
universidades - na cria<;iio de centros de cidadania para os media (potenciais 
ber,os dos chamados jornalistas hiperlocais) e encontrar formas eficientes de 
fazer uso da enorme quantidade de informa<;ao que circula nos weblogues 
(14.04.2004). A inevitabilidade de uma mudan<;a parece, no entanto, indis
cutfvel - tam bern em Portugal - it medida que se progride de urn paradigma 
comunicacional 'medialconsumidores' para urn outro de contornos mais fle
xiveis. 0 jornalismo podera mesmo encontrar formas de abandonar a 'estilo 
palestra' em favor de urn estilo mais coloquial (Gillmor:XIII), adoptando, no 
processo, contribui~6es dos weblogues. 
Vma nota final sobre a publica,ao pessoal enquanto indicador de uma pro
gressao no sentido de uma cidadania mais participativa. Parece-nos dema
siado ambiciosa a ideia de que esta assun<;ao de poder comunicacional, por 
parte de urn grupo crescente de 'utilizadores-tornados-criadores' da Internet, 
apontaria, desde ja, para algo de tao substancial, com a elimina<;ao de algu
mas barreiras de defini<;ao valorativa de conteudos (gatekeeping) a sinalizar 
uma altera<;ao da unir,lireccionalidade dos fluxos e, por consequencia, uma 
democratiza<;ao da informa<;ao. Parece-nos, por oposi<;ao, demasiado redu
tor focar aten<;6es nas desvantagens de uma pulveriza<;ao de conteudos, nas 
fraquezas de uma pastura 'amadora' dos novas criadares e ainda no caracter 
precoce de qualquer avalia<;iio que retire demasiado peso it ainda esmagadora 
unidireccionalidade dos fluxos informativos. 
Aceitando que muito do que se produz nos weblogues e ainda reactivo - seja 
comentario, opiniao au, ate mesmo, apresenta~ao de novos factos que contra-
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riern algo inicialrnente dado a conhecer atraves de urn dos canais de cornunica
,ao rna is tradicionais - parece-nos claro que a blogosfera se afirma, sobretudo, 
por ser urn espa,o de ruptura: ha lugar para ideias mais marginais (sobretudo 
porque a ideia e, ainda assim, mais valorada do que a sua fonte), ha sinais de 
urn novo processo de cria,ao de conhecimento partilhado, hi uma maior des
centraliza,ao na produ,ao e distribuic;ao de conteudos e ha uma re(ormulac;ao 
das concep,6es tradicionais sobre audiencia/destinatario/receptor. isso podera 
nao ser jornalisrno, como 0 conhecernos, e podeni tambem nao ser~prnalismo, 
como ele seni entendido no futuro. Mas e certamente uma nova forma de 
interagir com a actividade e urn sinal de participa<;ao mais comprometida, nos 
fluxos informativos, por parte de urn crescente nurnero de cidadaos. 

Cronologia 

05.2004 

05.2004 

07.2004 

08.2004 

09.2004 

11.2004 
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Publico dedica secc;ao de 'Media' aos weblogues, sob 0 titulo: 
'Jornalismo desafiado por urn novo formato'. Jose Pacheco Pereira 
cria 0 'Abrupto'. Diario Econ6mico escreve que 'Portugal adere 
em for<;a aos weblogues'. Suplemento 'Computadores' do Publico 
envia jornalista ao primeiro encontro europeu sobre weblogues, 
'BlogTalk'. 

Publico tern editorial sobre 0 lim de urn weblogue - e urn dos 18 
textos que aquele diario viria a apresentar sobre 0 novo formato. 
Cronica de Pacheco Pereira, 'Espelho meu, espelho meu'. VisCiD titula 
'Bem-vindo a blogosfera'. Revista do Expresso, 'Unica', apresenta 
entrevista com autor anonimo do weblogue '0 meu pipi'. Correia da 
Manhii apresenta aos seus leitores 'A nova moda cibernetica'. 

Assembleia da Republica aprova criac;ao de weblogues de deputa
dos. Francisco Jose Viegas escreve no Jornal de Noticias que esta em 
curso 'urna batalha pela voz'. Eduardo Prado Coelho escreve sobre 
a 'Blogue, blogue' como sendo uma das duas realidades que teriam 
emblematizado 0 Verao. 

Publico apresenta extenso trabalho sobre 0 usa dos weblogues no 
ensino do jornalismo. Surge 0 'Muito mentiroso', weblogue centrado 
nos desenvolvimentos do caso Casa Pia. 

I Encontro Nacional de Weblogues tern lugar na Universidade do 
Minho, merecendo espac;o no Telejornal da RTPI e destaque de pri
meira pagina no Jornal de Noticias. Eduardo Prado Coelho adere 
aos weblogues. 

Criado 0 'Causa-Nossa', weblogue colectivo de Ana Gomes, Jorge 
Wemans, LUls Filipe Borges, LUls Nazare, LUls Osorio, Maria 
Manuel Leitao Marques, Vicente Jorge Silva e Vital Moreira. 
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