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Blogs – ter ou não ter?

Eis a questão...



Para transmitir informações para um grande número de 
pessoas....

Sirleidy tem que ser dona de veículos de informação....

Sirleidy tem que montar um blog!



“Há uma novidade difícil de ser ignorada. Em todo o 
mundo, nos países pobres ou ricos, a mídia tradicional 
está sendo transformada por um competidor que não 
existia antes. Esse competidor é a própria sociedade.”

Ronaldo Lemos

“Ferramentas de publicação acessíveis na rede 
revolucionaram o modo como as pessoas consomem, 
interpretam, produzem e divulgam informações.
Elas permitem ao internauta deixar de ser um receptor 
silencioso para tornar-se um criador.”

Ana Carmen Foschini
Roberto Romano Taddei



Mas....

Blog??
que bicho é esse?

Blogs são páginas de internet atualizadas regularmente 
por uma pessoa ou um grupo.

Temáticos ou não, eles podem trazer textos, imagens, 
áudios, vídeos, gráficos e quaisquer arquivos multimídia.



Um pouco do histórico...

A palavra é uma contração de Web 
Log, diário da web.

Nasceram como diários pessoais, mas 
extrapolaram essa dimensão.

1994 - o estudante norte-americano 
Justin Hall criou o primeiro site com 
formato de blog.



Aldeia Global

Antes mundo era pequeno
Porque Terra era grande
Hoje mundo é muito grande
Porque Terra é pequena
Do tamanho da antena
Parabolicamará

Ministro hacker Gilberto Gil



Aldeia Global

Para McLuhan, as tecnologias de comunicação estavam 
promovendo um encurtamento das distâncias, fossem 
elas geográficas, econômicas, políticas ou sociais.

As tecnologias de comunicação, ao encurtar as distâncias 
que separam as pessoas, potencializariam a organização 
social. Eis que emergeria uma consciência global 
planetária, o mundo se converteria em uma só e grande 
aldeia.

Como paradigma comunicacional da aldeia global 
McLuhan elegeu a televisão, que então começava a 
interligar o mundo, em rede, via satélite.



Os Blogs

Em 1999 começam a se popularizar - surgimento de 
ferramentas de publicação que não envolvem gastos ou 
conhecimentos técnicos.

...mas é em 2001, durante a cobertura dos eventos de 11 
de setembro, que os blogs despontam como fenômeno.

Quando o mundo mudou, a internet mudou com ele.



O meio é a mensagem!

“As pessoas muitas vezes consideram que um meio de 
comunicação transmite mensagens, mas se esquecem de 
considerar o que realmente este meio de comunicação 
faz para o mundo em que está inserido.
Cada vez que surge um novo meio, ou um meio antigo é 
transformado em um novo, o próprio tecido social é 
alterado para se adaptar ao novo meio. É assim que o 
meio se torna a mensagem.”

Marshall Mcluhan



11 de stembro de 2001

Enquanto as redes de telefone e grandes sites de notícias 
estavam com tráfego congestionado.....

...os internautas voltaram-se para os blogs para obter 
informações, compartilhar sentimentos, oferecer apoio, 
procurar detalhes do paradeiro de conhecidos....





Como podemos nos tornar donos
de um veículo de informação?

“Há uma novidade difícil de ser ignorada. Em todo o 
mundo, nos países pobres ou ricos, a mídia tradicional 
está sendo transformada por um competidor que não 
existia antes. Esse competidor é a própria sociedade.”



Metrô de Londres – julho de 2005

"Enquanto o 11/09 foi coberto de forma explosiva na 
blogosfera, o 07/07 foi a base para uma maior aceitação 
do valor da mídia cidadã".

"Foi definitivamente o ponto em que pessoas comuns com 
cameras de telefones tornaram-se a notícia."

Alfie Dennen (proprietário da moblogUK service)





WarBlogs

Os chamados WarBlogs são blogs de pessoas comuns 
que se dedicam à cobrir uma guerra.

 Os autores são dos mais variados tipos:
 Cidadão comum de um país
 Soldado em missão
 Relatos informais de jornalistas
 Horrores narrados pela Sirleidy

A guerra do Iraque ficou conhecida como a primeira 
guerra a ser “blogueada”.





Comoções sociais, guerras, desastres naturais, ataques 
terroristas, eventos do cotidino, etc, passaram a ser 
noticiados em primeira mão pelos blogs.

Veículos tradicionais como TVs, rádios, jornais e revistas 
se viram obrigados a criar blogs como apêndices de sua 
presença online.

Jornais e revistas passaram a repercutir informações e 
notícias divulgadas em blogs, algo inimaginável nos 
primeiros anos, quando eram considerados inconsistentes 
e inconseqüentes.



Blogs: 
Algumas características comuns

 Estrutura cronológica. Os últimos escritos - também 
chamados de posts - aparecem em primeiro lugar quando 
visitamos o endereço na web. É como um curso de 
história que começa pelo dia de hoje.
 

 O blog é conhecido também por diário, já que os posts 
são separados por data de publicação. 

 Interação com os leitores – Possibilidade de comentários 
e de interação com o autor.

 Microconteúdo – textos curtos, distribuídos de modo 
padrão - em blocos - denominados posts.

 Atualização freqüente.



“Ciberdiários, webdiários ou weblogs são práticas 
contemporâneas de escrita online , onde usuários comuns 
escrevem sobre suas vidas privadas, sobre suas áreas de 
interesse pessoais ou sobre outros aspectos da cultura 
contemporânea.”

André Lemos



Alguns (primeiros) passos:

1. Tema / Objetivo

Qual o tema do nosso blog?

Qual o objetivo do nosso blog?

A quem ele pode interessar?



Alguns (primeiros) passos:

2. Ter ou não ter? Eis a questão...

-Não! 

Tudo bem, interagir com os que já existem não deixa de 
ser uma forma de participar da blogosfera.

Quais existem sobre o nosso de interesse?

Quais as formas de interagir?



Alguns (primeiros) passos:

-Sim!

então... Mãos à obra...

O barato (e revolução) é que não precisamos de 
conhecimentos técnicos avançados, nem de concessão 
de ninguém, para ser o nosso próprio veículo de  
informação.

E o que é melhor, sem custos e sem mediações...



Alguns (primeiros) passos:

Fazer..... é fácil, basta escolher um serviço....

….registrar-se.

….e se jogar na rede.



Mas...

Vamos nos perguntar novamente:

A quem pode interessar o nosso blog?

Como fazê-lo dialogar com nossa "comunidade" de 
interesse?
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