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AZEVEDO, Celina Dias. O velho no ciberespaço: sociabilização nos blogs de cidadãos acima de 60 anos. Dissertação de Mestrado. 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP. São Paulo, 2009.

Resumo

O computador aliado ao processo comunicacional via internet é o centro de uma transformação que envolve e intermedia ações de 
comunicação, da economia, do trabalho, do acesso à informação na sociedade globalizada. Ao refletir como essa tecnologia passou a mediar 
nosso cotidiano configurando as relações sociais, buscou-se investigar como os velhos apoderam-se das novas tecnologias comunicacionais 
para a experimentação de novos espaços sociais, fundamentados em teóricos como Manuel Castells e Pierre Levy, que entendem o ciberespaço 
como terreno importante de comunicação e de interação social. O foco escolhido para a pesquisa foi o Weblog, uma espécie de website, com a 
característica da forte interatividade. Utilizando sítios de buscas na Internet procuramos exemplos de blogs que traziam no perfil/identificação do 
blogueiro (acima de 60 anos), posts com palavras-chaves (velho; idoso; maturidade; envelhecimento; terceira idade), indicação de blogs, blogs de 
idosos divulgados na mídia e outros, com as mesmas características, encontrados no blogroll dos blogueiros sujeitos desta pesquisa. Chegou-se a 
uma amostra de sete blogs, dos quais quatro foram acompanhados de dezembro 2007 a setembro 2008. Os exemplos não pretendem ser um pa-
râmetro estatístico e sim indicar uma tendência. Definiu-se três critérios para escolha dos blogs que seriam analisados, optando-se pela pesquisa 
não participativa: Blog estar/ter permanecido no ar ou ser atualizado pelo menos há seis meses; Blogueiro/autor ter 60 anos ou mais, informados 
em seu perfil no blog; e Blog de qualquer categoria. Os blogs foram classificados em Blogs de expressão individual, criados por um único bloguei-
ro; Blogs de expressão coletiva ou de grupos, criados por mais de um blogueiro; e Misto, criados por único blogueiro que publica posts que não 
são de sua autoria. Ao analisar o significado das expressões protagonizadas no ciberespaço pelo velho, constatamos que há exemplos de atuação 
no ciberespaço que dá visibilidade ao velho e ao envelhecimento; o velho utiliza o blog como espaço de sociabilização e expressão individual; o 
velho manifesta sua autonomia ao criar um espaço de sociabilização independente; e a utilização do blog cria oportunidade para acesso a outros 
ambientes na rede. Percebe-se uma ampliação do uso do blog para além do recurso do “diário virtual” configurando um espaço social múltiplo e 
complexo de expressão individual, mas também de aprendizado e convergência informativa, cooperativa e literária.

Palavras-chave: velho; sociabilização; blogs; ciberespaço, gerontologia.
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AZEVEDO, Celina Dias. The elderly person in cyberspace: socialization in blogs of citizens above 60 years old. Master’s thesis. 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP. São Paulo, 2009.

Abstract

The computer, allied with the Internet-based communication process, is the center of a transformation that involves and intermediates 
actions of communication, economy, work, and access to information in the globalized society. This study reflects on how this technology started 
to mediate our daily life, configuring the social relations. Our aim was to investigate how the elderly use the new communication technologies to 
experiment new social spaces. The theorists whose ideas supported this work are Manuel Castells and Pierre Levy, who understand cyberspace 
as an important territory for communication and social interaction. The focus selected for the research was the Weblog, a kind of website that 
has the characteristic of strong interactivity. Using search sites on the Internet we looked for examples of blogs that had in the profile/blogger 
identification (over 60 years of age) posts with keywords (old person; elderly; maturity; aging; third age), indication of blogs, blogs of elderly 
people disseminated in the media and others, with the same characteristics, found in the blogroll of the bloggers who are the subjects of this study. 
The sample is composed of seven blogs, of which four were monitored from December 2007 to September 2008. The examples do not intend 
to be a statistic parameter; rather, they indicate a tendency. Three criteria were defined to choose the blogs that would be analyzed, by means of 
non-participatory research: the blog is/has remained on the air or has been updated for at least six months; the blogger/author is 60 years old or 
more and the age is informed in his blog profile; and blog of any category. The blogs were classified as Individual expression blogs, created by a 
single blogger; Collective or group expression blogs, created by more than one blogger; and Mixed, created by one single blogger which publishes 
posts whose authorship is not the blogger’s. Analyzing the meaning of the expressions used by the elderly in cyberspace, we observed that there 
are examples of action in the cyberspace that gives visibility to the elderly and to aging; the elderly person uses the blog as a socialization and 
individual expression space; the elderly manifest their autonomy when they create an independent socialization space; and the utilization of the 
blog creates opportunities to access other environments on the net. We noticed an extension of the use of the blog beyond the resource of “virtual 
diary”, configuring a multiple and complex social space of individual expression, but also of learning and informative, cooperative and literary 
convergence.

Keywords: elderly person; socialization; blogs; cyberspace; gerontology.
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“Andou mais, embebendo o tempo.
 E, vai, a solto, sem espera, seu coração se resumiu: vestida de claro, ali perto, de costas para ele, 
uma moça se curvava, por pegar alguma coisa no chão. Uma mocinha. E ela também escuta-
ra seus passos, porque se reaprumou, a meio voltando a cara, com a mão concertava o pano 
verde da cabeça. E – só a voz – baixinho no natural, como se estivesse conversando sozinha, 
num simples de delicadeza: -- “... goiabeira, lenha boa: queima mesmo verde, mal cortada da 
árvore...” – mas voz diferente de mil, salteando com uma força de sossego. Era um estado – sem 
surpresa, sem repente – durou como um rio vai passando. A gente pode levar um bote de paz, 
transpassado de tranqüilo por um fi ro de raio. Lélio não se sentia, achou que estava ouvindo 

ainda um segredo, parece que ela perguntava, naquele tom requieto, que lembrava um mimo, um nino, ou um mui-
to antigo continuar, ou o a-pio de pomba-rola em beira de ninho pronto feito: -- “... Você é arte-mágico?...” Viu riso, 
brilho, uns olhos – que, tivessem de chorar, de alegria só era que podiam...--; e mais ele mesmo nunca ia saber, nem 
recordar ao vivo exato aquele vazio de momento. (Uma vez, na Tromba d’Anta, se deu que eles estava montado numa 
mula empacadeira, quando de longe uma vaca avançou: e que vinha em fé furiada, no medonho com que vaca investe. 
Esporou,esporeou – é baixo, a besta não queria se mover do lugar. Então, ele fechara os olhos – para não ver doer. E 
sucedeu que a vaca desdeixava de vir mais, tinha travado esbarrada, em distância, desistindo. Estava salvo. Mas, para 
ele, aquele gotejo de minuto em que esperou, esperdido, estarreado, foi como se tivesse subido dali, em neblinas, para 
lugar algum, fora de todo perigo, por sempre, e de toda marimba de guerra...) E era nela que seus olhos estavam. Mas: 
era uma velhinha! Uma velha...Uma senhora [...]“ (ROSA, 1984,  p. 187).

(*) Disponível em:<http://baptistao.zip.net/arch2008-04-01_2008-04-30.html> Acesso em:  01 mar.2009

*
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A erudição é uma escolha de como viver e ao mesmo tempo 
uma escolha de carreira [...] o trabalhador intelectual forma 

seu próprio eu à medida que se aproxima da perfeição de seu 
ofício; para realizar sua potencialidade, e as oportunidades 

que lhe surgem, ele constrói um caráter que tem, como 
essência, as qualidades do bom trabalhador. 

(MILLS, 1980, p.212)

INTRODUÇÃO

As reflexões aqui propostas surgiram da minha experiência profissional no SESC Vila Mariana, em São Paulo, 
onde foram desenvolvidos dois projetos: Iniciação à informática e Navegando na Internet, como parte da programação 
voltada aos idosos participantes do Trabalho Social com Idosos (TSI) do SESC SP1. 

Tendo em vista que o velho de nosso tempo já vivenciou muitas adaptações ao mundo tecnológico - televisão, 
videocassete, máquina fotográfica digital, telefone celular - abordava-se o computador como mais um equipamento. Na 
Iniciação à informática o objetivo era familiarizar o aluno com o Personal Computer ou PC.

Nessas oficinas, inicialmente era proposto o resgate dos momentos de mudanças. Assim surgiam histórias sobre 
o telex, a máquina de escrever manual, elétrica, eletrônica e muitas outras. Depois de estarem mais à vontade, era a vez 
do PC: o teclado, o monitor, o mouse. O hardware era detalhadamente examinado e procurava-se associação com outros 
aparelhos. 

Aos poucos o equipamento tornava-se menos estranho e mais próximo. Passava-se ao aprendizado dos pro-
gramas processador de texto, Windows etc. Outra ação importante era a troca de experiências dentro do grupo: quem 
primeiramente assimilasse a idéia, compartilhava suas observações.

Navegando na internet acontecia da mesma forma. Buscavam-se na realidade individual elementos para serem 

1 O SESC - Serviço 
Social do Comércio é 
uma instituição de ca-
ráter privado, de âm-

bito nacional, criada em 1946 por 
iniciativa do empresariado do co-
mércio e serviços, que a mantém 
e administra. Sua finalidade é a 
promoção do bem-estar social, a 
melhoria da qualidade de vida e o 
desenvolvimento cultural de seu 
público prioritário, o comerciá-
rio, e da comunidade em geral.
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associados ao conceito de organização da rede, dos provedores.
Quando o grupo percebia que podia apropriar-se de todas as possibilidades da Internet - o acesso a informa-

ções e serviços, alternativa de comunicação e novas possibilidades de sociabilização - eram palpáveis a sensação de 
poder, a curiosidade e a satisfação. 

Os participantes dos encontros mostravam o desejo de ingressar no mundo virtual. Mas, por outro lado, apre-
sentavam-se - de forma recorrente - como “incompetentes” para esse aprendizado.

A prática profissional e as relações construídas naquele período deram oportunidade e proximidade para pen-
sar acerca das minhas próprias percepções sobre o envelhecimento. A partir da experiência - que aconteceu de 2001 a 
2005 - brotou o desejo de pesquisar sobre a associação desses temas: novas tecnologias e o potencial de aprendizado do 
velho.

Após o exercício de análise, iniciado no segundo semestre de 2006, é apresentado - como resultado - este tra-
balho, que se propõe a refletir sobre a experiência de sociabilidade e de interação social dos velhos, proporcionada pela 
internet, analisando um conjunto de blogs de cidadãos acima de 60 anos: Poemas e poesias de amor; Artigos de 
Fernando Jorge, Clube da Melhor Idade e Mis Amis 95.

Nesta pesquisa aborda-se - como tema transversal - o estereótipo do velho como ser distante e “incompetente” 
no aprendizado das novas tecnologias. A discussão cria oportunidade para revelar a presença dos velhos no ciberespaço, 
mostrar como se apropriaram do novo espaço social e como desfrutam dessa alternativa de sociabilização - culturalmen-
te posta como dos jovens - por meio da análise dos blogs de cidadãos acima de 60 anos.

Neste estudo, é abordada inicialmente a imagem estereotipada do velho na sociedade contemporânea, particu-
larmente em relação aos novos aprendizados e à tecnologia. 

Ao serem apresentadas as Comunicações Mediadas por Computador (CMC), traça-se um brevíssimo histórico 
- na verdade um recorte possível - do surgimento dos principais elementos dessa tecnologia - computador + internet 
- para depois chegarmos aos weblogs, foco desta pesquisa. 

A sociabilidade - com base em Georg Simmel - é abordada como conceito que se re-configura e para que se 
apresentem os blogs dos cidadãos acima de 60 anos - corpus desta pesquisa - como uma das novas possibilidades para 
estabelecimento de relações sociais no ciberespaço, que passa a existir como lugar de experimentação de outras formas 
de relações sociais, como um novo espaço de sociabilidade. Reflexões sobre o ciberespaço são fundamentadas em Ma-
nuel Castells e Pierre Levy, autores que nos dão suporte teórico.

A análise - nos weblogs de Fernando Jorge, Astrid, Maria Amélia, Sandra e Betty Blue - recaiu sobre os textos 
publicados, para que apontassem os elementos que permitem olhar o ciberespaço como alternativa à construção da so-
ciabilização, interação e aprendizado na sociedade do século XXI. 
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Não posso deixar de mencionar que nesse percurso acompanhando os blogs - que ainda prossegue - cada um dos 
blogueiros tornou-se familiar. Hoje é natural referir-me a eles com afeição. Aquela que dedicamos a conhecidos os quais 
encontramos no cotidiano e que, embora não tenhamos intimidade, nos são simpáticos. Ao conhecê-los por meio dos 
blogs - mesmo optando pela pesquisa não participativa - acompanhando suas expressões, convivi,  com cada um deles. 

Fernando Jorge, apesar da aparência “séria” de seu blog, possui espírito irônico e jocoso, que pode ser percebido 
lendo-se com cuidado seus artigos/posts. Astrid lembra aquela amiga sempre pronta a fazer um agrado. As poesias que 
publica o demonstram. Sandra e Betty Blue recebem todos os visitantes com um ambiente cuidadosamente planejado e 
personalizado. Maria Amélia - descobre-se - é ótima contadora de histórias.

A articulação entre fundamentos teóricos, experiências empíricas, entrevistas com os blogueiros e a análise dos 
textos publicados nos blogs teve como objetivo caracterizá-los como espaço de sociabilidade. 

Espero que esta reflexão lance um olhar sobre o ciberespaço como lugar de experimentação que permite novas 
possibilidades para as relações humanas. Mais uma dimensão da vida na qual é possível se reinventar e se expressar.

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança;

Todo o mundo é composto de mudança;
Tomando sempre novas qualidades

[...]
E, afora este mudar-se cada dia,

Outra mudança faz de mor espanto:
Que não se muda já como soía. 

(CAMÕES, Luiz Vaz de)

Com uma bem-humorada charge, *Adriana Andrade Braga (2006) inicia sua tese de doutorado ilustrando 
como as mulheres precisam demonstrar habilidade e competência para lidar com os avanços tecnológicos. E assim não 
parecerem “burras”. 
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“As coisas que nós mulheres temos de aprender a manejar para mostrar 
que não somos burras, década a década”

*(BURUNDARENA, MAITENA, 2003, p.20)
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Este é um dos pontos que atravessam esta discussão, tomado aqui como mote - estereótipos criados em torno da 
competência para lidar com avanços tecnológicos - para estender essa observação a outro grupo, agora etário - o velho.  

Em uma sociedade que valoriza a juventude, o velho - entre outras obrigações - também precisa conhecer uma 
série de equipamentos para não parecer, além de “incompetente”, ultrapassado. Ironicamente, ainda assim, quando de-
monstra habilidade e intimidade com a tecnologia, é encarado como exótico, um fenômeno raro.

O olhar lançado sobre a velhice, na contemporaneidade, desvaloriza-a diante da juventude e abre caminho a 
uma série de situações discriminatórias. Por exemplo, parece natural - mas não é, e não deve assim ser encarado - que a 
criança seja estimulada a descobrir e aprender coisas novas, enquanto que para o velho entende-se como “concluída” a 
sua formação. Como a história ouvida várias vezes: à criança pergunta-se: “... o que vai ser quando crescer...?” e ao velho 
“... o que você foi...?”, duvidando do potencial de vir-a-ser, ignorando seu futuro. 

Em contraposição, eis as palavras de Paulo Freire (1996, p.50) para quem “(...) o inacabamento do ser ou sua in-
conclusão é próprio da experiência vital. Onde há vida, há inacabamento”. As reflexões aqui propostas pretendem trafegar 
na contramão dos estereótipos que afirmam a dificuldade do velho diante das novas tecnologias e ignoram suas poten-
cialidades. Estabeleceu-se - da mesma forma - essa relação com a poesia de Camões: “Mudam-se os tempos, mudam-se as 
vontades, muda-se o ser”. O poeta português expressa a condição humana. Habitamos espaço e tempo nos transforman-
do. Não somos hoje o que fomos ontem.

O que teria mudado na sociedade contemporânea em relação ao cenário descrito por Simone Beauvoir (1990, 
p.8), em sua obra clássica sobre a velhice?...

Aí está por que escrevo este livro: para quebrar a conspiração do silêncio [...] É preciso pertur-
bar sua tranqüilidade. Com relação às pessoas idosas, essa sociedade não é apenas culpada, mas 
criminosa. Abrigada por trás dos mitos da expansão e da abundância, trata os velhos como 
párias. (grifo nosso)

A mudança faz-se à medida que a velhice, atualmente, é tema importante, decorrente do vertiginoso cresci-
mento no número de velhos nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. No entanto, a construção do saber sobre o 
velho, que tem entre suas referências a Assembléia Mundial sobre a Velhice, de 1982, já apresentava - no entendimento de 
Laurence Cohen (1994)  - o esforço para universalizar e uniformizar um olhar particular de uma cultura sobre o tema.

Fala-se mais da velhice que se tornou objeto de estudos e estatísticas, mas que continua sendo interpretada 
como algo negativo e carregada de simplificações, como ressalta Silvana Tótora (2006, p.37 e p.41):
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Em uma cultura que valoriza os excessos de prazeres e o culto da felicidade como ausência de so-
frimentos, doença e dor, ser velho é privação. Se o tempo se consome em um movimento linear 
e a morte é algo que se quer exorcizar, ser velho assume um estatuto negativo [e envelhecer] um 
mal reservado àqueles que não seguiram uma prescrição correta de vida.

Diante dessa perspectiva, generaliza-se e uniformiza-se a velhice, desprezando a singularidade de cada ser, pois 
a vida, para ser controlada, deve ser padronizada. 

No cotidiano profissional, como integrante da equipe técnica de programação e responsável pelo Programa 
Trabalho Social com Idosos - TSI - no SESC Vila Mariana, em São Paulo, com a função de propor atividades voltadas ao 
cidadão idoso, houve espaço e oportunidade para compartilhar experiências, refletir sobre a singularidade do envelhe-
cimento e quão perversa é a lógica que associa velhice a incapacidade e passividade.

O tema desta pesquisa surgiu exatamente do desejo de discutir a importância da desconstrução de simplifica-
ções, tendo como base a experiência profissional com os velhos, propondo e ministrando vivências de informática.

Os termos “velhos” e “idosos” serão utilizados indiferentemente, como sinônimos, para designar as pessoas 
acima de 60 anos. Trata-se de opção não apenas acadêmica para o desenvolvimento deste trabalho, mas opção do dia a 
dia, no cotidiano. 

A opção decorre do entendimento que a criação e o uso de eufemismos – do grego euphemismos (bem dizer) 
aludem à dissimulação de raciocínios cruéis, sentimentos incômodos ou termo tabu - é prática em uma sociedade que 
entende a velhice como sofrimento e tenta de todas as formas encobri-la, suavizá-la ou escondê-la. 

O eufemismo como figura de linguagem sempre existiu, mas há momentos em que a força com que surge nos 
discursos públicos revela sua finalidade ideológica. Não à toa hoje convivemos com vasta gama de termos para falar do 
velho e da velhice: terceira idade, melhor idade, idade da sabedoria, feliz idade, digna idade, cabelos de prata etc.

O Trabalho Social com Idosos do SESC São Paulo teve início em 1963, com a proposta de formação de 
Grupos de Convivência e - a partir da década de 70 - as Escolas Abertas da Terceira Idade. Enquanto os Grupos pre-
tendiam estimular a sociabilização do cidadão idoso, nas Escolas Abertas havia o conceito da educação permanente, 
criando espaços - de educação não-formal2  - para a continuidade do aprendizado nas mais diversas áreas. Os formatos 
foram incorporados e reproduzidos por instituições em todo o Brasil nas ações – que surgiram desde então - voltadas 
ao trabalho com o velho.

2  Entendemos aqui a 
educação não-formal, 
como aquela propor-
cionada por uma ativi-

dade que tem o processo educativo 
e o aprendizado como objetivos e 
que acontecem fora de uma insti-
tuição formal de ensino.
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O TSI tem passado por adequações para acompanhar as mudanças que ocorreram no cenário social brasileiro. 
Ao programa, por exemplo, foram incorporadas atividades físicas e o aprendizado de práticas esportivas voltadas aos 
idosos; criaram-se grupos de teatro em várias unidades; tornaram-se tradicionais a organização e a realização de En-
contros Nacionais e Estaduais de Idosos, com a proposta de discussão, avaliação e reivindicação de políticas públicas 
voltadas ao idoso.

No entanto, suas diretrizes e pilares não se alteraram. Valorização da autonomia e independência; incentivo à 
construção de redes sociais e estímulo ao aprendizado permanente são conceitos caros a todo trabalhador social - da 
instituição - responsável pela programação sociocultural voltada ao velho. 

Entre as atividades propostas para o Trabalho Social com Idosos - no SESC Vila Mariana3 - foram desenvolvidos 
durante cinco anos (2001-2005) dois projetos paralelos na área de informática. Um deles tinha a proposta de familiari-
zação com o equipamento de informática; o segundo, de iniciação à navegação na Internet. Informações básicas sobre o 
hardware e o soft ware, digitação, multimídia e formas de comunicação. Procurava-se apresentar aos participantes essas 
novas tecnologias e sua presença no cotidiano.

Nesses encontros eram retomadas e compartilhadas histórias sobre mudanças culturais e sociais relacionadas à 
tecnologia. Divertidas narrativas surgiam sobre o telex, o telefone, a máquina de escrever manual, elétrica e eletrônica, 
entre outras, até que - por questões didáticas, como se acompanhasse uma linha do tempo - era a vez do computador ou 
cérebro eletrônico, chegando ao Personal Computer e às Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs), que 
inundam o cotidiano.

O computador - aliado ao processo comunicacional via Internet - é instrumento importante que intermedia 
ações - comunicação, lazer, trabalho, acesso à informação - na sociedade contemporânea. Com o apoio da experiência 
profi ssional, a autora sentiu-se motivada a investigar e refl etir sobre a inserção e apropriação do mundo digital pelos 
velhos de hoje.

Tomando a interatividade e o potencial de comunicação como características relevantes da associação de tecno-
logias - computador e Internet - o trabalho centra-se na Comunicação Mediada por Computador (CMC)4 - para inves-
tigar seus refl exos na sociabilização e interação social, particularmente dos velhos. 

Apoiados na defi nição de sociabilização proposta por Georg Simmel (2006) como forma autônoma e lúdica de 
sociação, propõe-se e caracteriza-se o espaço de sociabilidade, criado na vinculação das tecnologias, como local privile-
giado de encontros, trocas afetivas e aprendizado. A sociação é entendida na forma como os indivíduos se aproximam 
em núcleos de satisfação de seus interesses. Em síntese, pode-se pensar a sociabilidade como associação pura e simples, 
sem interesses outros que não o da própria associação.

Embora a Comunicação Mediada por Computador ainda seja muito recente - a popularização da Internet no 

3  O SESC São Paulo tem 
30 Centros Culturais e 
Desportivos em todo 
o Estado de São Paulo. 

O SESC Vila Mariana, inaugura-
do em dezembro de 1997, loca-
liza-se na zona sul da capital. No 
bairro da Vila Mariana há a maior 
população de idosos na capital, 
segundo  dados da pesquisa O 
Olhar Participante: contribuições 
do INPE ao Mapa da Exclusão/
Inclusão Social de SP. Disponível 
em <http://www.dpi.inpe.br/geo-
pro/exclusao/ofi cinas/inpe_mapa.
pdf>. Acesso em 19.dez. 2008

4  Uma defi nição básica 
para a CMC é que se 
trata da comunicação 
entre pessoas que estão 

separadas no espaço e - possivel-
mente também - no tempo, me-
diada por computadores interco-
nectados em uma rede
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Brasil, por exemplo, deu-se a partir de meados da década de 90, do século XX (pouco mais de uma década, portanto)  
entendo que hoje, em uma sociedade que cultua a juventude e na qual vigora uma série de práticas e preconceitos em 
relação ao velho, ele conseguiu apropriar-se - apesar dos entraves e dos estereótipos - do novo espaço de relações e de 
interações sociais e a tornou, também, condição para estar no mundo, em alternativa de expressão diante de uma socie-
dade que o percebe naturalmente distante desse ambiente. 

 Hanna Arendt (2005, p.17) afirma:

Tudo o que espontaneamente adentra ao mundo humano, ou para ele é trazido pelo esforço 
humano, torna-se parte da condição humana [...] A objetividade do mundo - o seu caráter 
de coisa ou objeto - e a condição humana complementam-se uma à outra [...] a existência 
humana seria impossível sem as coisas, e estas seriam um amontoado de artigos incoerentes, um 
não-mundo, se esses artigos não fossem condicionantes da condição humana. (grifo nosso)

Esta pesquisa fundamenta-se no entendimento que em nosso mundo os planos da cultura, da tecnologia e da 
sociedade co-existem, se tocam, se comunicam e são parte de um todo. Embora entenda-se que esses planos se influen-
ciam constante e dinamicamente, considera-se que não se sobrepõem ou exista determinação de um sobre o outro, mas 
uma articulação constante, na qual esses elementos - imersos no todo - interagem entre si.

O acesso e a familiarização com as tecnologias informacionais transformaram-se em passaporte para os novos 
formatos e modelos de vida que estão sendo incorporados à cultura. A Internet ampliou as alternativas de sociabilização 
e os espaços sociais. Blogs, chats, Orkut, correio eletrônico, tornaram-se espaços correntes de comunicação e de encon-
tros dos quais o velho se apropria e protagoniza. Aqui, propõe-se o foco não no instrumento ou na tecnologia em si, mas 
na apropriação e uso que o velho faz dela.

 Para analisar as relações entre o velho, as tecnologias da informação e as formas de interação social possibili-
tadas pelo espaço virtual, o estudo acercou-se das comunidades virtuais. Quando, na década de 90, Howard Rheingold5  
cunhou o termo “comunidade virtual” - referindo-se a grupos de pessoas que se conectam e se comunicam - indicava 
que interesses em comum e afinidades são elementos importantes para a manutenção das interações e das relações es-
tabelecidas. 

As possibilidades oferecidas pela Comunicação Mediada por Computador (CMC) contribuem para transfor-

5 Howard Rheingold, 
especialista em comu-
nidades virtuais, é um 
dos intelectuais mais 

destacados no campo da ciber-
cultura. Autor de obras pioneiras 
como Virtual Reality, The Virtual 
Community e Smart Mobs.
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mações nas relações sociais e mostram um fenômeno histórico importante que ainda tem muito a ser investigado - ne-
cessariamente em uma abordagem multidisciplinar - pois ainda não há distanciamento para uma análise que abarque 
toda a sua complexidade e originalidade. Esta pesquisa não quer afi rmar ou limitar a questão, mas propor possibilidades 
diante desse cenário.

Orienta a discussão a certeza do potencial do velho para experimentar e construir novos saberes. O acesso 
ao mundo digital prevê mais que o aprendizado instrumental do equipamento; pressupõe, isto sim, a apropriação do 
instrumento e o desenvolvimento de habilidades para lidar e articular outros saberes. Distanciar-se, ignorar ou estar 
despreparado para participar desse mundo signifi ca estar alijado dos processos informacionais, econômicos e culturais 
que regem as relações contemporâneas. Ainda que apenas uma parcela mínima da população mundial6 tenha acesso 
aos recursos e instrumentos tecnológicos - e que ainda há os que optam por não empregá-los - direta ou indiretamente, 
todos são afetados de alguma forma.

Apoiada em pesquisadores - como Pierre Levy7 e Manuel Castells8 - que veem o ciberespaço9 na sociedade do 
século XXI como terreno importante de comunicação, de interação social e também como recurso de criação, esta pes-
quisa toma o ciberespaço como o espaço virtual criado pelas novas tecnologias da comunicação mediadas pelo com-
putador e apropriado pelo usuário. O ciberespaço existe com base na combinação de uma série de tecnologias: equi-
pamento ou hardware; programas ou soft wares; redes de telecomunicação e o uso que dele fazem os internautas10.

Um dos pontos que percorre este estudo é se, por vivermos em uma sociedade na qual a aparência feio/bonito, 
gordo/magro, jovem/velho, condiciona possibilidades de encontros e de estabelecimento de relações, não seria o cibe-
respaço lugar privilegiado para a des-construção de modelos? O ciberespaço não favoreceria a criação de novas formas 
de contato e sociabilização? Aqui não são oferecidas as respostas, mas propõe-se uma refl exão para entender se as rela-
ções estabelecidas no espaço virtual não seriam originais e diferenciadas das já conhecidas.

Para Pierre Lévy, o ciberespaço se tornará o principal canal de comunicação e suporte da memória da humani-
dade a partir do século XXI. Então, a proposta da pesquisa é analisar se o uso social e a apropriação da tecnologia pelos 
velhos podem permitir, ou não, a construção de novas formas de relações sociais e de protagonismo. Quem sabe - na 
presença de um novo cenário - não se idealiza uma mudança na atitude diante da velhice, transformando a percepção do 
viver como algo que se esvai - a areia na ampulheta ou a vela que se apaga - para a vida como potencial de vir a ser.

6 Menos de 1% da população 
mundial tem acesso à Inter-
net e 91% dos usuários de 
Internet estão concentrados 

nos países desenvolvidos. Cf. Informações 
da Cúpula Mundial para Sociedade de In-
formação e Soft ware Livre de 2003.  Dis-
ponível em:<http://www.soft warelivre.
org/news/1594>. Acesso em: 10 dez.2008

7 Pierre Levy é fi lósofo, pro-
fessor da Universidade de 
Paris VIII - Departamento 
de Hipermídia - autor das 

obras Tecnologias da inteligência; O que é 
virtual e Cibercultura, que fundamentam 
parte desta pesquisa.

8 Manuel Castells é, desde 
1979, catedrático de sociolo-
gia na Universidade da Ca-
lifórnia. Integrou o Grupo 

Especializado sobre a Sociedade da In-
formação e o Conselho Consultivo sobre 
Tecnologias da Informação e Comunica-
ção da ONU. Autor das obras A galáxia da 
Internet e A Era da informação: economia, 
sociedade e cultura, que apoiaram o corpus 
teórico desta pesquisa.

9 A rigor, o termo ciberespa-
ço foi utilizado pela primeira 
vez pelo escritor William Gi-
bson, no seu livro Neuroman-

cer, de 1984. No romance, o ciberespaço é 
uma espécie de alucinação, formada pelo 
conjunto de redes de computadores e onde 
os personagens conectam-se por meio de 
chips implantados no cérebro. A Matrix é 
o útero da civilização pós-industrial por 
onde os cowboys - descendentes dos ha-
ckers - circulam para obter informações.
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Reinvenção

A vida só é possível
reinventada.

Anda o sol pelas campinas
e passeia a mão dourada

pelas águas, pelas folhas...
Ah! tudo bolhas

que vem de fundas piscinas
de ilusionismo... — mais nada.

Mas a vida, a vida, a vida, 
a vida só é possível

reinventada.

Vem a lua, vem, retira
as algemas dos meus braços.

Projeto-me por espaços
cheios da tua Figura.

Tudo mentira! Mentira
da lua, na noite escura.

Não te encontro, não te alcanço...
Só — no tempo equilibrada,
desprendo-me do balanço

que além do tempo me leva.
Só — na treva, 

fi co: recebida e dada.

Porque a vida, a vida, a vida, 
a vida só é possível 

reinventada.
(MEIRELES, Cecília)

10 Denominaremos in-
ternauta o usuário da 
Internet.

de ilusionismo... — mais nada.

as algemas dos meus braços.

Não te encontro, não te alcanço...
Só — no tempo equilibrada,
desprendo-me do balanço

que além do tempo me leva.

Porque a vida, a vida, a vida, 
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As palavras da poeta ecoam essas proposições,  no convite ao leitor para refl etir sobre alternativas possíveis do 
devir humano - a partir das novas perspectivas de relações humanas que se formam - percebendo o ciberespaço como 
uma das possibilidades de engendrar mudanças na sociedade - re-inventando-a.

Para localizar a presença dos computadores11 na sociedade contemporânea, toma-se como marco temporal 
- para a história de sua invenção - a Segunda Guerra Mundial, quando os primeiros foram desenvolvidos para aplica-
ção na indústria bélica. Na década de 50 surge o primeiro computador comercial, e em 1960 a IBM lança o IBM/360, 
cuja série marcou uma nova tendência na construção de computadores com o uso de pastilhas, que fi caram conhecidas 
como chips. Esses chips incorporavam - numa única peça de dimensões reduzidas - várias dezenas de transistores já in-
terligados, formando circuitos eletrônicos complexos. Em 1971, quando Ted Hoff  criou o microprocessador, permitiu a 
redução no tamanho dos equipamentos e viabilizou o aparecimento dos microcomputadores, nascia a terceira geração 
de computadores. 

A empresa Apple Computer lança em 1977 o primeiro “computador caseiro”, o Apple II, e em 1979 o VisiCalc - 
primeiro programa comercial - uma planilha de cálculo desenvolvida especialmente para microcomputador. Mais tarde 
a Microsoft  foi responsável pelo arremate que possibilitou a entrada do computador na casa das pessoas.

A Internet12 - conexão mundial de todas as diferentes redes de computadores ou “rede das redes” - nasceu, assim 
como o computador, de um projeto militar. Na década de 60 - durante a Guerra Fria - foi proposto o projeto de uma 
rede de comunicação descentralizada, um sistema que interligasse vários pontos e se mantivesse mesmo sob situação de 
confl ito. Vários centros de computadores compartilhariam as informações on-line. A intenção era que a informação não 
seguisse uma única rota, formando a imagem de uma rede, na qual todos os pontos se comunicariam. Os nós da rede 
eram equipamentos localizados em pontos estratégicos, assim foi desenvolvida a ARPAnet. 

Na década de 80, a ARPAnet passa a denominar-se Internet e - por ser efi ciente forma de comunicação - a ser 
amplamente utilizada para compartilhar informações e pesquisas no meio acadêmico e científi co. A partir da década de 
90, o interesse comercial na rede nutre e sustenta sua expansão. 

Até hoje, desde a sua criação, a Internet conheceu várias fases. Mas decisivo para a popularização foi - além 
dos computadores pessoais - o desenvolvimento de um soft ware com avançada capacidade gráfi ca, que tornou possível 
distribuir e captar imagens e outras interfaces da multimídia.

Outro ponto essencial foi o desenvolvimento do computador pessoal. O PC, ou Personal Computer, permitiu 
que o uso dessa nova tecnologia fosse ampliado além das grandes corporações, e facilitou sua entrada no cotidiano: es-
cola, casa e trabalho, criando - nas palavras de Pierre Lévy - novos espaços de comunicação e de sociabilidade. 

11 Cf. História do 
hardware.  Dispo-
nível em: <http://
pt.wikipedia.org/wiki/

Hist%C3%B3ria_do_hardware>. 
Acesso em: 02 jan.2009.

12 Cf. História da In-
ternet. Disponível em 
<http://www.abranet.
org.br/historiadaInter-

net/ocomeco.htm.> Acesso em: 10 
jan.2009
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O computador – no cotidiano contemporâneo - pode ser utilizado como ferramenta para organizar, processar 
textos e gerenciar dados. Quando empregado para comunicação - incorporado à rede de computadores - cria um am-
biente virtual, novo espaço social: o ciberespaço.

O aspecto sem dúvida mais espetacular naquilo que vem sendo chamado de ”era digital”, na 
entrada do século XXI, está no poder dos dígitos para tratar de qualquer informação - som, 
imagem, texto, programas informáticos - com a mesma linguagem universal [...] uma espécie de 
esperanto das máquinas. (SANTAELLA, 2004, p.31)

No Brasil, apenas a partir do final da década de 90 - com o implemento e melhora dos serviços prestados - a 
Internet teve um desenvolvimento significativo em número de usuários, provedores e serviços.  Em 96, quando Gilberto 
Gil cantou seu desejo de conectar-se, enxergando a transposição do espaço como forma de interligar todos os lugares do 
globo, refletia o desejo de boa parte da população.

Eu quero entrar na rede
Promover um debate

Juntar via Internet
Um grupo de tietes

De Connecticut
Eu quero estar na rede

Promover um debate
Juntar via Internet
Um grupo de tietes

De Connecticut...[...]
Eu quero entrar na rede

Pra contactar
Os lares do Nepal

Os bares do Gabão...
(Gilberto Gil, 1996)
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No Brasil, no século XXI, o acesso à Internet - e consequentemente aos recursos disponíveis - apresentou au-
mento relevante, nos últimos anos, em todas as faixas etárias. Dados do PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílio de 2003 (IBGE, 2003) - mostram que, entre os bens duráveis, o número de computadores nas residências foi 
o que mais cresceu, para a população em geral. Os dados indicam que de 2001 para 2002, o crescimento foi de 15,1%, e 
de 2002 para 2003 de 11,4%; entre os que tinham acesso à Internet, o aumento nos dois períodos foi, respectivamente, de 
23,5% e 14,5%. O computador estava presente, em 2003, em 7,5 milhões de domicílios - 15,3% - sendo que 5,6 milhões 
- 11,4% - dispunham de acesso à Internet. Em relação à população idosa, a Folha de São Paulo (2003) - no mesmo ano 
- informava que o número de internautas com mais de 65 anos crescia, no mundo, de 7,9 milhões para 9 milhões. 

Já o PNAD 200613 mostrou que o número de computadores nas residências praticamente dobrou desde 2001, 
quando chegou a 22,4%, em 2006. No Norte urbano (de 6,7% para 12,4%), no Nordeste (de 5,2% para 9,7%), no Sul (de 
13,9% para 27,9%) e no Centro-Oeste (de 10,6% para 20,4%). 

Estudo desenvolvido pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (2006)  - sobre o Uso das Tecnologias da Infor-
mação e da Comunicação no Brasil 2006, concluído em 2007 - contém dados que mostram crescimento na posse de 
equipamento e no acesso à Internet, de 17% e 13%, em 2005; 20% e 15% em 2006, e 24% e 17% em 2007, respectivamen-
te. A mesma pesquisa - ao analisar as atividades desenvolvidas na Internet - indica que mensagens instantâneas e 
participação em sítios de relacionamento representaram mais de 50% dos motivos do acesso à rede, no ano de 2007. 
O item que identifi ca a proporção de indivíduos que usam a Internet com a fi nalidade de comunicação mostra que na 
faixa etária acima de 60 anos 87,17% - sobre o total de usuários de Internet dessa faixa etária - utilizam a Internet para se 
comunicar; índice muito próximo ao percentual da faixa entre 16 e 24 anos - 85,01% - e acima do percentual de 71,97% 
da faixa de usuários entre 10 e 15 anos. 

O ciberespaço transformou-se em lugar corrente de comunicação e de encontros. Assim como não se deve ig-
norar que em um país com tantas desigualdades sociais essa nova alternativa pode fi car restrita a uma parcela mínima 
da população, esse espaço abre-se para o potencial de articulação de redes, como mais um instrumento onde a sociedade 
civil - em um mundo de múltiplas realidades - está apta a atuar. 

Idosos no Brasil: vivência, desafi os e expectativas na 3ª Idade (SESC/FPA, 2006) - pesquisa fruto da parceria entre 
a Fundação Perseu Abramo, SESC Nacional e SESC São Paulo -, mostra a urgência de projetos e políticas públicas que 
ampliem o acesso ao mundo digital.

Dos idosos pesquisados - amostra de 2136 cidadãos de 60 anos e mais, em 204 municípios em todas as regiões 
do Brasil - 80% relataram que embora conhecessem computador, nunca o haviam utilizado. Com relação à Internet, 37% 
não sabiam o que era; apesar de 63% a conhecerem, 59% nunca a utilizaram, e apenas 1% costumava usá-la sempre, e 3% 
a utilizam apenas algumas vezes. Entre as razões do interesse pelo computador, estão a aquisição de conhecimento (11%) 

13 Cf. Percentual de do-
micílios com computa-
dor praticamente do-
brou entre 2001 e 2006. 

Disponível em: <http://www.
inclusaodigital.gov.br/inclusao/
noticia/pnad-2006-percentual-de-
domicilios-com-computador-pra-
ticamente-dobrou-entre-2001-e-
2006/>. Acesso em: 30 nov.2008
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e a possibilidade de estabelecer comunicação com amigos e familiares distantes (7%). 
A pesquisa não responde o porquê do pouco uso do computador. Um dos fatores, certamente, é a difi culdade 

no acesso aos equipamentos, que exige investimento inicial distante das possibilidades de grande parte da população 
brasileira, associada à fragilidade das políticas governamentais para prover ao cidadão espaços públicos para uso da 
tecnologia. Para o acesso à Internet, por exemplo, é necessário o computador, provedor e linha telefônica - no mínimo 
- ou o cabeamento. 

Outra abordagem pode considerar que o distanciamento do velho em relação às novas tecnologias não vem 
- ao contrário de algumas considerações cotidianamente repetidas - da sua difi culdade em aprender coisas novas ou 
preferir viver no passado, mas simplesmente da falta de familiarização com a linguagem. Grande parte dos idosos que se 
apresentavam para participar das atividades no SESC Vila Mariana dizia-se - espontaneamente - “incompetente” diante 
dessa tecnologia. Seu discurso moldava-se a uma imagem instituída e padronizada, de que o velho não se interessa pela 
tecnologia ou que o velho não consegue aprender ou apropriar-se desses novos instrumentos. Ao mesmo tempo mencio-
navam, com orgulho, como o neto, ainda não alfabetizado, manuseia o computador. Não se deve esquecer que o neto de 
cinco anos, que mexe no computador de forma tão desinibida, nasceu mergulhado nessa cultura e tinha - muito provavel-
mente - em algum lugar ao seu redor uma máquina quando nasceu. Além disso, sempre é permitido às crianças - além 
de incentivado - o manuseio de equipamentos tecnológicos. 

Um exemplo são os brinquedos que já os iniciam nesse mundo, como o carrinho de controle remoto, o telefone 
celular, a máquina fotográfi ca digital cor-de-rosa ou azul, e o lap top da mesma cor. Com o velho - salvo raras exceções 
- ocorre o contrário.

Costuma-se dizer que a árvore impede a visão da fl oresta, mas o tempo maravilhoso da pesquisa 
é sempre aquele em que o historiador [pesquisador] mal começa a imaginar a visão do conjunto, 
enquanto a bruma que encobre os horizontes longínquos ainda não se dissipou totalmente, en-
quanto ele ainda não tomou muita distância do detalhe [...] Seu maior mérito talvez seja menos 
defender uma tese do que comunicar aos leitores a alegria de sua descoberta, torná-los sensíveis 
- como ele próprio o foi - às cores e aos odores das coisas desconhecidas. Mas ele também tem a 
ambição de organizar todos esses detalhes concretos numa estrutura abstrata, e é sempre difícil 
conformá-las imediatamente à álgebra no entanto necessária de uma teoria (ARIÈS, 1981, p.09).

O recorte desta pesquisa - para analisar a sociabilização no ciberespaço - recaiu sobre blogs14 construídos 

14 Segundo Alex Primo 
e Ana Smanitto  “O ter-
mo “blog” designa não 
apenas um texto, mas 

também um programa e um espa-
ço. Primeiramente, blog indica um 
espaço onde blogueiros e leitores/
comentaristas se encontram. Para 
se ter um blog, enquanto texto e 
espaço, utiliza-se normalmente 
um programa de blog”. Neste tra-
balho o blog a que nos referimos 
será sempre o espaço, cujo con-
teúdo é composto de posts, co-
mentários etc. In PRIMO, Alex ; 
SMANIOTTO, Ana Maria Reczek 
. Comunidades de blogs e espaços 
conversacionais. Disponível em: 
<http://prisma.cetac.up.pt/arti-
gospdf/14_alex_primo_e_ana_
smaniotto_prisma.pdf>. Acesso 
em:  05.ago.2008.
Prisma.com, v. 3, p. 1-15, 2006.
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por cidadãos acima de 60 anos. Por que o blog? Os weblogs têm seu conteúdo direcionado a um grupo ou comunidade, 
seus registros são interpessoais, isto é, trata-se de um processo interativo com objetivo de trocar informações, idéias, 
revelar sentimentos. 

Os weblogs15 são formas de expressão primeiramente do blogueiro - criador dos posts - e dos internautas que o 
acessam e deixam registradas as impressões - os comentários - estabelecendo uma comunicação multidirecional. 

Como ambiente de interação - na formação de comunidades virtuais - manifestação e expressão pessoal, o blog 
é ferramenta significativa para analisar a sociabilidade desenhada e o protagonismo do velho. Protagonismo compreen-
dido como opção, atitude e ação.

Considera-se - de forma resumida - que o weblog é o registro cronológico de observações, fatos, imagens - fotos 
ou vídeos - ou opiniões. 

Cabe ressaltar a diferença em relação a uma página pessoal na Internet - as homepages. O blog tem como forte 
característica a interação, e carrega a intenção de atualização constante. Os posts - registros do que foi publicado pelo blo-
gueiro - ficam arquivados e disponíveis, normalmente em ordem cronológica. Já a página da Internet divulga conteúdos, 
não tem o compromisso de atualização tão frequente, e fraca possibilidade de interação. 

O blog constrói-se no propósito de registro habitual e na interação entre o blogueiro e o internauta que o acessa, 
com o propósito de estabelecer laços de sociabilidade.

Após a definição do blog como foco da pesquisa, iniciou-se a busca de exemplos para análise. Inicialmente, 
recorreu-se a sítios de busca na Internet, como blogblogs.com.br; blogsearch.google.com.br; blog.uol.com.br; dando prefe-
rência a blogs do Brasil, seguindo dois caminhos: 

1) Busca no perfil - espaço que tem a identificação do blogueiro – a expressão idade igual ou superior a 60 
anos;

2) Busca pelas palavras-chaves - velho; idoso; maturidade; envelhecimento; terceira idade - nos posts. Essa 
opção mostrou-se pouco eficaz, porque não necessariamente em seu blog o velho fala de velhice.

15 Utilizaremos os ter-
mos weblog e a abrevia-
ção blog, como sinôni-
mos e indistintamente 

neste texto.
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http://blogblogs.com.br
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http://blogsearch.google.com.br
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htpp://blog.uol.com.br
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Ao encontrar e acessar os primeiros blogs de idosos apresentou-se como recurso possível buscar no blogroll 
- lista de blogs que o blogueiro indica ou para a qual faz link16 - outros com as características desejadas. Essa alternativa 
também não mostrou a efi cácia desejada já que não necessariamente, o velho linka seu blog com o de outros velhos ou 
com blogs que abordem essa temática.

Um expediente utilizado foi a sugestão de blogs por pessoas da rede social da pesquisadora, que sabiam da in-
vestigação, e que resultou em um dos exemplos que trazemos neste trabalho. Finalmente, uma busca por blogs de idosos 
divulgados na mídia, trouxe-nos outro exemplo. Na verdade deparamo-nos com um número reduzido de blogs usando 
essas estratégias.

A busca e as indicações apresentaram sete blogs possíveis para análise, a princípio, com elementos que con-
templavam o interesse da pesquisa. Os posts e/ou comentários apresentavam discussões com as palavras-chave velho e 
terceira idade, e os perfi s publicados/divulgados informavam que o  blogueiro tinha idade igual ou superior a 60 anos.

Esses blogs mostravam diversidade em termos de conteúdo (dos posts publicados), criação do blog (individual 
e coletiva) e da autoria do post (próprio ou de outro) e foram classifi cados, na pesquisa, em:

a) Blogs de expressão individual: criados por um único blogueiro. Os posts - criados e publicados pelo 
blogueiro - podem ser opiniões e refl exões pessoais ou de cunho informativo; 

b) Blogs de expressão coletiva ou de grupos: criados por mais de um blogueiro. Os posts - criados e pu-
blicados pelos blogueiros - podem ser opiniões e refl exões pessoais, de cunho informativo ou canal de 
expressão de categoria profi ssional.

c) Misto: criados por único blogueiro. Os posts não são de autoria do blogueiro, mas apenas publicados 
por ele. Os textos são de cunho informativo - jornalísticos, literários etc. 

16 Link: ligação, elo, 
vínculo. Nas páginas 
da web é um endereço 
que aparece sublinha-

do, ou em uma cor diferente da 
cor do restante do texto. Um link 
nada mais é que uma referência 
cruzada, um apontador de um 
lugar para outro na web. Assim, 
eles permitem vínculo com a ima-
gem, arquivo da mesma página ou 
de outras da web, a partir de um 
clique do mouse. Por meio dos 
links a navegação pelas páginas da 
web não é linear. Disponível em: 
<www.acessasp.sp.gov.br/cader-
nos/Cadernos_Eletronicos/arqui-
vos/PDFscaderno07.pdf.> Acesso 
em: 15 ago.2008.
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Quadro 1 - Classificação dos weblogs de acordo com: criação do blog (individual e coletiva); 
autoria do post (próprio ou de outro) e do conteúdo dos posts (pessoal ou informativo)

Classificação Weblogs

Expressão 
Individual

Pessoal

Espaço de expressão individual, criado por um blogueiro. Os posts são de autoria de um único 
blogueiro. Texto de cunho pessoal
http://www.allaboutolive.com.au/ 
http://amis95.blogspot.com/

Expressão
Individual

Informativo

Espaço de expressão individual, criado por um blogueiro Os posts são de autoria de um único 
blogueiro. Texto de cunho informativo
http://fernandojorge88.blog.terra.com.br/

Expressão
Coletiva
Pessoal

Espaço de expressão de mais de um autor ou grupo, criado por mais de um blogueiro. Os posts são de 
autoria de mais de um blogueiro/ou de grupo. Texto de cunho pessoal.
http://clubedamelhoridade.zip.net

Expressão
Coletiva

Informativo

Espaço de expressão de mais de um autor ou grupo, criado por mais de um blogueiro. Os posts são de 
autoria de mais de um blogueiro/ou de grupo. Texto de cunho informativo.
http://blog.senioridade.com.br/

Misto
Informativo

Criado por um blogueiro, não para sua expressão. Os posts publicados pelo blogueiro são de vários 
autores. Texto de cunho informativo.
http://poemasepoesiasdeamor.blogspot.com/  
http://astridd.blog.uol.com.br/
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          A partir dessa classificação, e tomando como base a primeira seleção, foram definidos três critérios para escolha 
dos blogs que seriam analisados, optando-se pela pesquisa não participativa:

• Blog estar/ter permanecido no ar ou ser atualizado pelo menos há seis meses;
• Blogueiro/autor ter 60 anos ou mais, informados em seu perfil no blog;
• Blog de qualquer categoria

Após a primeira etapa, chegou-se a quatro blogs17 , acompanhados mensalmente - de dezembro de 2007 a setem-
bro de 2008 - e analisados por se considerar que mostram um painel da diversidade dos weblogs: 

Blog de expressão individual pessoal de Maria Amélia Soliño, expressão individual informativo do jornalista Fer-
nando Jorge, expressão coletiva pessoal do Clube da Melhor Idade e Misto de Astrid.

Quadro 2 - Blogs analisados de dezembro de 2007 a setembro de 2008
Maria Amélia Soliño; Fernando Jorge; Clube da Melhor Idade (Sandra, Betty e Marie) e Astrid

Classificação Weblogs Blogueiro(s)
Expressão Individual
Um blogueiro/autor

Post autoria do blogueiro

http://amis95.blogspot.com/ - expressão pessoal
http://fernandojorge88.blog.terra.com.br - informativo

Maria Amélia Soliño
Fernando Jorge

Expressão Coletiva
Vários blogueiros/autores

Post autoria dos blogueiros http://clubedamelhoridade.zip.net - expressão pessoal Sandra, Betty e Marie

Misto
Um blogueiro/vários autores

Autoria do post não é do blogueiro http://poemasepoesiasdeamor.blogspot.com/ - informativo Astrid

17 Vale lembrar que os 
exemplos apresentados 
não pretende ser um 
parâmetro estatístico e 

sim indicar uma tendência.
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Após a seleção dos blogs, encaminhou-se a cada um dos blogueiros - no endereço eletrônico encontrado nos 
blogs selecionados - mensagem apresentando a pesquisadora e o estudo solicitando resposta a três questões abertas18.  

Foi acompanhada a trajetória dos blogs no período proposto - dezembro de 2007 a setembro de 2008 - atentan-
do para o caráter temporal e social em que os mesmos foram construídos, procurando entender o que os posts (registro 
deixado pelo blogueiro), os comentários (registro de quem acessa o blog) e as imagens (inclusive aparência do blog) 
indicavam para a análise e o que tinham a dizer.

O exame dos comentários publicados foi tarefa que se mostrou essencial, não prevista inicialmente. Ou seja, 
além dos posts, houve a apreciação dos comentários linkados, principalmente no Blog da Astrid, cujos posts são poe-
mas e poesias de outros autores. Outro recurso - também não previsto, mas que se tornou demanda da própria pesquisa 
- foi seguir a rede de comentários construída nos blogs. Para tanto, quando houve a necessidade, foram acessados os blogs 
incluídos no blogroll19 daqueles pesquisados, com o objetivo de apurar a abrangência da comunicação multidirecional20 
- como a construção de um jogo de quebra-cabeça - na tentativa de captar a íntegra dos discursos. 

Tal proposta deve-se à intenção de se analisarem elementos que pudessem levar à compreensão dos modelos 
de sociabilidade, das relações construídas e até revelar os indicativos do estabelecimento de uma rede social. Portanto, 
visitas a outros blogs que não fazem parte do grupo selecionado foram fundamentais para acompanhar os diálogos e 
compor um panorama da comunidade.

[...] mas a mudança fez-se, não à maneira de teatro, fez-se como a manhã que aponta vagarosa, 
primeiro que se possa ler uma carta, depois lê-se a carta na rua, em casa, no gabinete, sem abrir as 
janelas; e a luz coada pelas persianas basta a distinguir as letras. Li a carta, mal a princípio e não 
toda, depois fui lendo melhor. [...] Quando novamente abria os olhos e a carta, a letra era clara e a 
notícia claríssima (MACHADO DE ASSIS, p.106)

Assim foi durante a busca pelos blogs que seriam analisados para a pesquisa. No trajeto surpreenderam a 
diversidade e a criatividade. Alguns elementos da pesquisa impuseram-se antes mesmo de haver clareza desse espaço da 
blogosfera21. 

 Na verdade, o que inicialmente aparece vagarosamente de forma indistinta - para depois ser elemento colhido 
e apresentado nas reflexões finais - são as possibilidades do instrumento ser apropriado de forma particular e depois re-
criado.  Os blogs hoje não se restringem a diários virtuais - apesar de terem surgido com essa proposta - ou a espaço de 

18 O que fez você criar 
um blog e mantê-lo? 
Houve alguma mu-
dança nas suas relações 

pessoais por conta do blog? e Defi-
na em uma frase o que é para você 
a relação pessoal no espaço virtu-
al/ciberespaço.

19 Blogroll: Lista conten-
do links para os weblogs 
recomendados pelo autor

20 Nesta pesquisa deno-
mina-se comunicação 
multidirecional a dinâ-
mica de expressão post 

e comentários. Utiliza-se a expres-
são multi+direcional na intenção 
de deixar claro que a comunicação 
estabelecida se dá em várias dire-
ções, não apenas autor post → au-
tor comentário, relação observada 
durante análise dos comentários 
que se cruzam nos blogs.

21 Entendemos aqui 
como blogosfera a co-
munidade formada por 
quem constrói, dispo-

nibiliza, acompanha e lê conteú-
dos de blogs.
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exposição.  A exemplo do texto de Machado, aos poucos foi possível distinguir e perceber como os blogueiros constroem 
os espaços e tecem as redes de relações. Para entender o novo espaço comunicacional e de convívio - e perceber se as 
novas possibilidades de contato social fazem com que o termo possa ser re-significado - foi preciso um mergulho no 
mundo dos blogs, a blogosfera.  

O que primeiro apresentou-se com pouca clareza foi se transformando à medida que sobreveio a imersão no 
ciberespaço, o que surgia a princípio de forma difusa e homogênea mostrou-se repleto de detalhes e singularidades. No 
percurso para entender e buscar os blogs que seriam objeto da pesquisa deparou-se com um universo variado de comu-
nicação e intercâmbio de informações, alguns citados pelos blogueiros como ações no ciberespaço em busca de relações 
sociais: Blogs, Fotologs, Vibeflog, Videolog, Orkut e tantos mais, construídos com os chamados softwares sociais.

Adota-se hoje o termo social software para uma gama de recursos de mediação de interações [...]. 
O software social se constitui em um número de tecnologias empregadas para a comunicação 
entre pessoas e grupos por meio da Internet. Utilizados através de websites ou aplicativos, o sof-
tware social visa à comunicação e à organização de informações. (PRIMO; BRAMBILA, 2005)

Segundo Raquel Recuero (2004)22 os softwares sociais também são entendidos como “sistemas que visam pro-
porcionar conexões entre as pessoas, gerando novos grupos e comunidades, simulando uma organização social.” Para 
ilustrar alguns dos recursos citados pelos blogueiros - e depois abordar especificamente os weblogs - o quadro a seguir 
tem breve definição de alguns exemplos dos softwares utilizados para a construção de redes de relacionamento e de co-
municação, disponíveis no ciberespaço, que se revelaram na navegação para a coleta de informações. 

22 Este trabalho foi en-
viado para o Núcleo de 
Pesquisa (NP-08) de 
Tecnologias da Comu-

nicação e Informação do IV En-
contro dos Núcleos de Pesquisa 
da XXVII INTERCOM, realizado 
em setembro de 2004, em Porto 
Alegre/RS
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Quadro 3
Exemplos de redes de relacionamento23 

   
Nome

 
O que é24

    
Videolog/Vlog Variante do weblog - conteúdo principal consiste de vídeos
Fotolog/Flog/Vibefl og  Variante do weblog - para postar fotos: registro 

publicado na Internet com fotos colocadas em ordem 
cronológica, ou apenas inseridas pelo autor, sem ordem, de 

forma parecida com um Blog
Twitter Outra variante do weblog - permite postagens com número 

de caracteres reduzidos, mensagens curtas, basicamente 
respondendo à pergunta o que você está fazendo?

Orkut É um soft ware social on-line que permite a criação de redes 
de relacionamento  -  é uma espécie de conjunto de perfi s 

de pessoas e suas comunidades.
Flickr  Site que fornece plataforma tecnológica básica e 

hospedagem gratuita de fotos.

Como metodologia - para análise dos blogs selecionados - orientaram o trabalho Penteado, Santos e Araújo 
(2007)25, mas com algumas alterações. A análise foi construída e articulada em três etapas: histórico - para identifi car 
o perfi l do blogueiro, analisar dados sobre a criação do blog e elencar as respostas dos blogueiros às questões enviadas 
para a pesquisa, compiladas exatamente como chegaram; descrição - apresentação, descrição de objetos estéticos e de 
alguns diferenciais técnicos; exame dos posts e comentários - para interpretação e análise das formas de interação e de 
sociabilização - de forma ampla. Para os últimos elementos - posts e comentários - foram analisados não apenas os blogs 
que fazem parte da pesquisa, mas também, quando preciso, os que são parte da rede formada, seguindo-se uma trilha de 
posts e comentários.

23 Redes de relacio-
namento na Internet 
são sites que permi-
tem criar e manter 

comunidades. Cf. Disponível em 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Re-
des_de_relacionamentos>. Acesso 
em 13.de.2008

24 Cadernos eletrônicos. 
Disponível em <http://
www.acessasp.sp.gov.
br/cadernos/cader-

no_07_02_p4.htm>. Acesso em 
10.jun.2008 e TAPSCOTT, Don 
& WILLIAMNS, A. Wikinomics. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 
2007. p.53

25 Trabalho apresentado 
no II Compolítica de 
05 a 07 de dezembro de 
2007 - Belo Horizonte, 

MG. GT 4 - Internet e Política.
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A identifi cação, o perfi l do blogueiro e a origem do blog apresentaram indicadores sobre interesses e motivos 
que o levaram à criação do blog e por que o mantém. Os elementos estéticos e técnicos - que também surgem nos co-
mentários e posts como tema na troca de informações e interesses comuns - apresentam subsídios sobre a forma como o 
blogueiro preparou o espaço de sociabilização, além de ser indicativo da apropriação dessa técnica. Ao analisar os posts 
e os diálogos dos internautas - e caminhar pela rede articulada acessando também os blogs linkados - surgem elementos 
para percepção da formação da comunidade, a dinâmica e particularidades.

Como opção, não houve contato ou participação direta nos blogs, apenas mensagem aos blogueiros alertando e 
explicando sobre a pesquisa e solicitando resposta a três questões enviadas pelo correio eletrônico: 

1) O que fez você criar um blog e mantê-lo?
2) Houve alguma mudança nas suas relações pessoais por conta do blog?
3) Defi na em uma frase o que é para você a relação pessoal no espaço virtual/ciberespaço.

Não havia intenção de uma comunicação posterior com os blogueiros. Preferiu-se a pesquisa não participativa 
por pretender extrair dos próprios blogs o material de análise e interpretação, com o objetivo de refl etir sobre a sociabi-
lização do idoso no ciberespaço.

 Os blogueiros foram notifi cados - apesar de os posts e comentários estarem expostos publicamente na Internet 
- de que seus blogs eram objeto de pesquisa e, fi nalmente, que as análises não pretendiam expressar juízo de valor sobre 
o conteúdo dos posts ou comentários, tão-somente tê-los como elementos para a discussão que quer refl etir sobre a ar-
quitetura de uma nova forma de sociabilização. Nas refl exões fi nais há elementos sobre como a Internet - apesar de todas 
as críticas que a ela podem ser feitas - confi gura-se como instrumento de articulação para apropriação de linguagens 
técnicas, espaço de compartilhamento de informações e de aprendizado e para experimentação de uma sociabilidade 
recriada.

Para entender o WeBlog

Como afi rma Manuel Castells (2003),  a Internet é um meio de comunicação com lógica  e linguagem pró-
prias, que atinge todas as áreas de expressão. Sua comunicação está embutida na prática social, não isolada. Os weblogs 
são exemplos dessa abrangência.  Os blogs convivem hoje com as formas tradicionais de informação. O crescimento do 

“... a internet é um meio 
de comunicação com 

lógica e linguagem 
próprias...”
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número de blogs, além de mostrar sua expansão, é indicador de diversidade de fontes informacionais e possibilidade de 
des-centralização de sua emissão.

A empresa de comunicação alemã Deutsche Welle criou, em 2004, um concurso internacional anual para esco-
lher os melhores blogs do mundo em várias categorias - Th e BOBs Best Of Blogs. Em agosto de 2007, a Technorati - em-
presa que indexa blogs - anunciava que existiam no mundo 1 bilhão de blogs ativos. O Guia de Estilo para a redação de 
trabalhos científi cos da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos criou padrão para citação de blogs em seus 
textos, reconhecendo-os como fontes de informação legítima. 

Em uma escola de ensino médio de Minas Gerais, a criação de blogs pelos alunos permitiu a formação de um 
espaço dinâmico e informal de aprendizado.  Ao publicarem posts e comentários os alunos - além de aprimorar a escrita 
- interagiram e arguiam sobre temas abordados em salas de aula, protagonizando os debates, isto é, tirando do educador 
o foco do aprendizado.  É um dos méritos desse instrumento, não por ser novo, não pela tecnologia em si, mas a possi-
bilidade apresentada de desconstrução de alguns modelos, no caso da educação centrada no educador. A rede - pela sua 
própria confi guração - desconhece o centro.  Além disso - no caso da experiência em Minas Gerais - a vivência propor-
cionou motivação e interesse nos alunos em conhecer melhor os temas abordados para subsidiar as discussões, fazendo 
com que procurassem dicas e sugestões de professores de outras disciplinas, estimulando a interdisciplinaridade. O em-
penho em participar não só publicando posts, mas também comentários na rede que se formou, demonstra o potencial 
de interação do instrumento.

José Luis Serna (2007) acredita que a Internet - comparada a outros meios de comunicação de massa tradicio-
nais - possui normas com menos restrições, o que possibilitaria ser utilizada por movimentos de resistência social. Indica 
o correio eletrônico e o chat, as rádios e TVs virtuais como experiências importantes de interatividade contra as quais a 
censura tradicional não possui a mesma efi cácia. O autor espera que na Internet sejam criadas ações e propostas signifi -
cativas para a educação popular, por exemplo. Para Serna, a experimentação é a grande força na Internet e a interativi-
dade - e apresenta o blog como instrumento mais difundido e de pleno êxito - um elemento transformador. 

Outra alternativa, diante das possibilidades da Internet como elemento inserido nas diferentes práticas sociais 
- e citando particularmente os blogs - diz respeito à saúde, ao tomar-se como base o valor terapêutico do exercício de 
escrever como mecanismo de alívio de estresse. Pesquisas demonstram que o ato de expressar-se pela escrita - como nos 
blogs, por exemplo - estimula a memória, o sono e melhora o sistema imunológico de pacientes atingidos por doenças 
graves como aids e câncer.  

Esse estudo, na verdade, só oferece subsídios científi cos para o que milenarmente vem se fazendo. Segundo 
Moacir Scliar (2008), Williams Carlos Williams, médico e poeta norte-americano, acreditava no valor terapêutico da 
leitura e da escrita, da mesma forma que Soranus, famoso médico de Roma, recomendava a leitura de poesia e drama a 

“... a experimentação 
é a grande força na 

internet...”
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seus pacientes já no primeiro século d.C. Scliar, ele mesmo médico - especialista em saúde pública - e escritor, relembra 
a prática do diário íntimo como exemplo de que a comunicação entre a pessoa e a página auxilia o processo de 
autocompreensão.

O blog tornou-se o centro dessas pesquisas, e algumas delas tentam traçar análises sobre o comportamento do 
cérebro antes e depois do ato de escrever, pois se acredita que há a relação entre a escrita expressiva e alterações biológi-
cas. Como resultado, alguns hospitais nos EUA começaram a hospedar blogs de pacientes-blogueiros em seus websites. 
Nancy Morgan (apud WAPNER, 2008), autora de artigo sobre os benefícios da escrita expressiva na revista Oncologist, 
afi rma  que “as pessoas estão se conectando e testemunhando as expressões uns dos outros - a base para a formação de 
uma comunidade”.

A Wikipédia26 - mais conhecida como wiki - defi ne blog como página da Web cuja estrutura permite rápida atu-
alização dos textos, os posts publicados. Organizados cronologicamente, os textos - posts - abordam temáticas variadas, 
dependem da intenção do blogueiro e são escritos por uma ou mais pessoas, criador/autor.

A partir dos posts, os internautas registram comentários que vão de observações sobre o assunto do post até tex-
tos literários, além de outras referências - estabelecendo comunicação multidirecional - articulando-se como rede.  

O weblog tem ferramentas que divulgam informações sobre ele mesmo - como o número de acessos, por exem-
plo - e outras que criam ligações com páginas distintas, estabelecendo e deixando visível uma rede; possui sistema de 
referências que permite que o assunto seja encontrado em weblogs diferentes; apresenta um blogroll, lista de indicação 
de diferentes blogs.

O blog – ou weblog - surgiu como espécie de diário eletrônico interativo27. No entanto, atualmente, há muitos 
que não apresentam essa característica. O tipo de assunto abordado depende do tom estabelecido pelo blogueiro, criador 
do blog. Há blogs pessoais, familiares, jornalísticos, literários e profi ssionais. 

Os blogs são - na visão de especialistas como Manuel Castells e Don Tappscott - alternativa aos meios de co-
municação tradicionais, pois têm como característica comum - além da atualização constante - o papel de emissor de 
informações na web.

A wiki distingue ainda, como característica das mais atrativas do blog, a facilidade para sua criação e edição, ofe-
recida por um sistema que dispensa conhecimento técnico mais sofi sticado, fator que o torna acessível a usuários leigos. 
Chamamos atenção para essa qualidade, também referenciada por Carolina Paz (2003) - simplicidade e facilidade de uso 
- para a popularização do blog. 

Segundo a autora, o primeiro serviço gratuito de construção de blogs surgiu em 1999 - www.pitas.com; logo 
após apareceu o www.blogger.com, ainda hoje um dos mais populares. Assim como disponibilizam gratuitamente hos-
pedagem das páginas, esses serviços28 permitem a edição e atualização dos conteúdos de maneira simples. O blogueiro 

26 Enciclopédia virtual 
construída colabora-
tivamente a partir de 
contribuição dos in-

ternautas. Disponível em:<http://
pt.wikipedia.org/wiki/Blog>. 
Acesso em: 10 jul.2008.

27 Para um aprofunda-
mento sobre o histórico 
da criação dos blogs ver 
Ferreira, A e VIEIRA, J. 

A  moda dos blogs e sua infl uência 
na cibercultura: do diário virtual 
aos posts comerciais. Disponível 
em: <http://www.compos.org.br/
fi les/21_aleteia.pdf>. Acesso em: 
05 ago.2008.

28 No Brasil muitos 
portais oferecem es-
ses serviços: UOL; IG; 
GOOGLE
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refi na ou utiliza ferramentas mais complexas para personalizar sua página. A troca de informações e dicas sobre as fer-
ramentas são temas comuns nos blogs.  

Para Don Tappscott (2007, p.56) - pesquisador canadense -, os blogs apresentam-se como alternativa para o 
internauta competir com as formas tradicionais de comunicação, pois, como usuários fi nais, podem “criar as próprias 
notícias e o próprio entretenimento”. Para o pesquisador, a blogosfera signifi ca espaço aberto de cooperação que deno-
mina “novas praças públicas”, espaços construídos coletivamente, onde se formam comunidades criadas com interesses 
comuns e os internautas relacionam-se, trocam informações e compartilham opiniões sobre qualquer assunto.

 Paula Sibilia (2004), ao analisar os blogs, observa:

a idéia de interioridade perde força, diminuindo a valorização da “vida interior” como prin-
cipal eixo em torno do qual as subjetividades modernas eram construídas. Cada vez mais “a 
verdade” sobre o que cada um é se desloca desse âmago secreto, radicalmente íntimo e privado, 
para afl orar na superfície da pele (e das telas). Em vez de nutrir o antigo olhar introspectivo, por-
tanto, hoje assistimos à proliferação de espaços, tecnologias e práticas que permitem e incitam 
uma certa “espetacularização do eu” com recursos performáticos. A Internet, nesse sentido, se 
apresenta como importante cenário de experimentação (grifo nosso)

Enquanto o ciberespaço apresenta-se como lugar de experimentação, muito ainda está para ser interpretado. 
A re-signifi cação dos espaços sociais - agora também virtuais - essa superexposição, a valorização do espaço público 
virtual, a re-signifi cação do convívio: não seriam alguns elementos a engendrar uma nova forma de se experimentar a 
sociabilização?

Blogs de cidadãos acima de 60 anos

Blog do Fernando Jorge - http://fernandojorge88.blog.terra.com.br/
Histórico

Fernando Pedro Alves Jorge é jornalista e escritor - autor de Cala a boca jornalista; Vida e obra de Paulo 
Francis, entre outros – tem quase 80 anos e fama de polemista. O número 88 no endereço de seu blog refere-se ao número 

“a re-signifi cação do convívio: 
não seriam alguns elementos 

a engendrar uma nova 
forma de se experimentar a 

sociabilização?” 
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de sua carteira da Associação Brasileira de Imprensa. Criou seu blog incentivado por um amigo e por perceber, no cres-
cimento da blogosfera, a possibilidade de intercâmbio, troca de informações e fonte de pesquisa para suas obras. 

Em junho de 2008 criou novo blog http://fernandojorge88.blogspot.com/ no qual – curiosamente - em seu perfi l 
é informada a idade de 53 anos e não os quase 80. Mantém página na Internet http://www.fernandojorge.com/, na qual 
divulga os blogs, seu e-mail, Orkut e obras de pesquisador. 

     http://fernandojorge88.blogspot.com/ - novo blog                        http://www.fernandojorge.com/ - página da Internet 

O blog de Fernando Jorge foi indicado à autora depois de entrevista que concedeu à rádio CBN de São Paulo. 
Nessa entrevista ele fala de seu blog e particularmente sobre um post29. Nesse post/artigo, o jornalista chama a atenção do 
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso por - durante o 3º Congresso do PSDB, em Brasília - ironizar a pouca esco-
laridade do presidente Lula e apontar seus erros de português. Fernando Jorge “puxa a orelha” de FHC e aponta-lhe os 
próprios erros, com seu estilo característico, e apelida de “gramaticida” os detratores da Língua Portuguesa. 

Justamente por manter um blog, foi novamente entrevistado pela rádio CBN - agora na Revista CBN30. A cada 
domingo um blogueiro toma parte do programa. Reforçando afi rmação anterior que o cidadão idoso, apesar de ter-se 

29 Cf. FHC: não come-
ta erros de português: 
não cometa erros de 
português ao criticar a 

falta de cultura do Lula. Post de 17 
dez.2007. Disponível em: <http://
fernandojorge88.blog.terra.com.
br/?s=erros+de+portugues+de
+FHC&sentence=AND&submit.
x=47&submit.y=9>. Acesso em 22 
dez.2007.

30 Cf. Áudio disponível 
em:<http://cbn.glo-
boradio.globo.com/
?audio=2008%2Fnot

icicias%2Fjorge>. Acesso em: 20 
ago.2008
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apropriado do ciberespaço, ainda suporta preconceitos e estereótipos estabelecidos - tidos como naturais - Fernando 
Jorge foi assim apresentado pela jornalista que o entrevista:

[...] nosso blogueiro – pelo menos na questão etária – está um pouco fora do perfi l dos demais 
blogueiros. É o escritor Fernando Jorge, ele que já é um septuagenário. Ele é jornalista, escritor 
e colunista da Revista Imprensa (...) [dirigindo-se ao entrevistado] eu brinquei em relação à 
sua idade porque é realmente um pouco fora do convencional (...) em termos de blogueiro. 
Quantos anos o senhor tem? (...) [e ao ouvir a resposta do entrevistado] setenta e sete aninhos? 
(...) (grifo nosso)

Fernando Jorge
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Às questões enviadas pelo correio eletrônico, Fernando Jorge respondeu, em 5 de junho de 2008:

O que fez você criar um blog e mantê-lo?
Os blogs hoje são um grande meio de difusão de idéias; então percebi 
que eles poderiam ser mais um canal para divulgar as minhas obras 
e pensamentos. Rapidamente começou a ter um grande número de 
visitantes e isso me estimulou a estar sempre atualizando.

Houve alguma mudança nas suas relações pessoais por conta do 
blog?
Sim, tenho conhecido leitores de várias partes do Brasil e até do exte-
rior. Tenho tido a sorte de ser entrevistado por vários tipos de mídia, e 
com tudo isso aumentaram também as vendas dos meus livros. Fiquei 
impressionado e muito feliz. O site e o blog me deram divulgação, 
amigos e leitores.

Defi na em uma frase o que é para você a relação social no espaço 
virtual/ciberespaço.
A velocidade do ciberespaço traz o benefi cio de estarmos muito mais 
perto das pessoas. De forma ágil, podemos conhecer e conversar com 
pessoas em qualquer parte do planeta.

“O site e o blog me deram 
divulgação, amigos e 

leitores.”
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Descrição

Dentre os blogs pesquisados, o primeiro de Fernando Jorge é de longe o mais sóbrio. Remete o leitor à pá-
gina de um jornal - o autor é jornalista - não tem elementos coloridos ou qualquer tipo de imagem. 
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No alto da página há breve apresentação do blogueiro e o título Artigos de Fernando Jorge - outra remissão ao 
conteúdo de um jornal. No lado direito da tela um calendário - formato tradicional - marca, em negrito, a data em que 
há posts do autor. Logo abaixo são listados - por título - os últimos dez. Ainda no lado direito da tela - logo abaixo da lista 
por títulos - há a listagem cronológica dos posts, do mais recente ao mais antigo. O recurso de busca do blog está logo 
após, ainda na coluna da direita. Em seguida, a relação de feeds - recurso de atualização de sites - e link para denúncia de 
abusos e, fi nalmente, a identifi cação do Terra.blog - que hospeda o blog. 
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Os posts/artigos são apresentados em ordem cronológica, do mais atual para o mais antigo, e logo abaixo dos 
posts/artigos, link para os comentários. Entre parênteses, a quantidade. 

Os posts são artigos dos mais diversos assuntos: literatura, política e história. Logo abaixo dos posts - artigos - a 
expressão “criado por Fernando Jorge”, com indicação do horário, no canto inferior esquerdo. Ao clicar sobre o nome 
do autor um link leva ao seu Perfi l. No canto inferior direito - abaixo do post - um link para e-mail possibilita o envio do 
post/artigo “a um amigo”. 

Hospedado no provedor Terra, http://blog.terra.com.br/manager/, o blog pesquisado ainda está no ar, mas não 
é atualizado desde junho de 2008. 

O blogueiro cita em sua mensagem - quando respondeu às questões enviadas para a pesquisa - que recebe um 
número muito grande de mensagens eletrônicas e procura responder a todas. O assunto de alguns de seus posts é resul-
tado dessas mensagens, cujo conteúdo são solicitações de seus leitores.

Fernando Jorge criou outro blog, http://fernandojorge88.blogspot.com/, em junho de 2008.  Constata-se, ao 
acessá-lo paralelamente ao primeiro, que recebe, em seus posts, maior número de comentários. 

Nota-se no segundo blog um blogueiro mais experiente, a começar pelo lay-out, com aparência menos sóbria 
- mais distante do modelo de jornal - com cores e a foto do blogueiro anunciando seu perfi l na tela. 

Da mesma forma, sua home page, http://www.fernandojorge.com/, que serve para divulgação de suas obras e de 
seus blog, tem cores, acesso a arquivos de mídia e uma divertida caricatura do jornalista, exibe mais elementos de uma 
nova apropriação desse espaço, menos semelhante à mídia impressa tradicional.
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Optou-se pela continuidade da análise do primeiro blog criado por Fernando Jorge, http://fernandojorge88.
blog.terra.com.br/, resultado da seleção inicial já descrita.

Blog da Astrid - http://poemasepoesiasdeamor.blogspot.com/
Histórico

Criado em fevereiro de 2007, é um dos vários que a autora mantém no ar. No espaço destinado a divulgar 
seu perfi l, revela interesse pela Internet e informática, arte e cultura, teatro, literatura, viagens, moda e atualidades. Nas 
respostas enviadas às questões propostas para esta pesquisa, comenta seu desejo de criar um blog31 para divulgar a obra 
de poetas anônimos, declara-se apaixonada por poesia: “(...) [como] infelizmente não sei escrever (...) tive a idéia de criá-lo 
[o blog] e vou mantê-lo sempre.”

Astrid está com 68 anos, é casada e tem fi lhos. Construiu vários fl ogs, em um deles,32 ao apresentar seu perfi l, re-
corre a um extrato de texto que identifi ca como de Shakespeare: “Assim que se olharam, amaram-se; assim que se amaram, 
suspiraram; assim que suspiraram, perguntaram-se um ao outro o motivo; assim que descobriram o motivo, procuraram o 
remédio”, e em seguida reafi rma a Internet como seu passatempo preferido.

Um dos fl ogs33 de Astrid revela conteúdo menos ingênuo, mas ainda romântico. No seu Meadd34 - abreviatura 
para Me add ou Me adicione - o assunto e a homenagem são para uma popular cantora americana. Em seu Vibefl og35, seu 
apelido é “romântica”. Ali também - além das fotos - há postagens de poesias.

Possui ainda outro blog36, hospedado na UOL, e em sua página inicial - apesar do título Meu diário na Internet 
- os posts têm cunho informativo, boa parte do conteúdo são informações sobre celebridades, uma espécie de Contigo 
virtual - revista de divulgação de programas e personagens da TV e cinema - passeio de celebridades, relacionamentos 
e casamento; atualidades como o acidente da linha 4 do metrô37 de São Paulo ou fotos da NASA, com imagens das luas 
de Júpiter. Mesmo no blog de cunho informativo, Astrid não comenta as notícias que posta. Na classifi cação deste estudo 
também seria considerado de expressão individual e categoria “misto”. Blog de autora que não posta texto próprio, no 
caso notícias recortadas de outros veículos de comunicação.

O blog - http://poemasepoesiasdeamor.blogspot.com/ - de Astrid foi criado com o blogger - que serve tanto para 
construir como para atualizar e hospedar um blog - ferramenta de fácil utilização, à disposição na Internet - https://www.
blogger.com/start - do provedor Google. O acesso ao blog de Astrid foi resultado de pesquisa no blogsearch.google.com.br, 

31 Cf. Disponível em: 
<http://poemasepoe-
siasdeamor.blogspot.
com/>. Acesso em: 10 

dez.2007
32 Cf. Disponível em 
: < h t t p : / / w w w. f l o -
g a o. c om . br / Mo du -
los/Flogs/AboutMe.

aspx?login=astrid1455>. Acesso 
em: 10 dez.2007

33 Cf.  Disponível em : 
<http://tridinha.giga-
foto.com.br/>. Acesso 
em: 10 dez.2007
34 Cf. Disponível em: < 
http://www.meadd.com/
astrid>. Acesso em: 10 
dez.2007 -  abreviatura 

para Me add ou Me adicione
35 Cf. Disponível em: 
<http://www.vibeflog.
com/romantica2006/
profi le/>. Acesso em: 

10 dez.2007
36 Cf. Disponível em : 
<http://astridd.blog.
uol.com.br/> . Acesso 
em :10 dez.2007
37 Acidente ocorrido 
nas obras de constru-
ção de uma linha do 
metrô – na cidade de 

São Paulo - com grande repercus-
são na mídia, em 2007.
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formulando a busca com a expressão “perfi l acima de 60 anos”.

Às questões enviadas pelo correio eletrônico, Astrid respondeu em 7 de junho de 2008:

O que fez você criar um blog e mantê-lo?
Quando criei este blog, eu já tinha muitos fl ogs e outros blogs. Eu gosto 
de criar, mas depois tive que deletar muitos, por falta de tempo.
“poemasepoesiasdeamor” surgiu quando comecei a me apaixonar por 
poesias. Infelizmente não sei escrever, entrava nos sites e lia poesias, aí 
tive a idéia de criá-lo e vou mantê-lo sempre. Você já deve ter percebido 
que não posto poemas de poetas famosos, são todos amadores, talvez 
alguns raros profi ssionais. Também não teria graça postar poesias de fa-
mosas, para isso tem inúmeros sites.
Houve alguma mudança nas suas relações pessoais por conta do blog?
rsss...Se fosse só este blog não, mas como estou na vida virtual desde o 
ano 2000, comecei no ICQ, já frequentei sala de bate-papo da 3ª idade, 
ia a encontros para conhecer as “amigas”, é uma emoção muito grande, 
tenho Orkut, msn, mas hoje estou focalizada nos meus seis fl ogs e dois 
blogs.
Minha vida mudou completamente. Claro que temos nossas reuniões 
familiares aos domingos, sempre para um almoço. Tenho muitos amigos 
nos fl ogs, não importam raça, cor, idade, religião, sexo e beleza, o que 
vale é a beleza interior, e isso sinto logo nos primeiros contatos. Tenho 
amigas maravilhosas, que nunca tive na vida real. O único problema é 
que deixei de fazer minha caminhada, hidro e yoga, por conta disso, 
engordei muito.
Defi na em uma frase o que é para você a relação social no espaço vir-
tual/ciberespaço.
A relação social virtual/ciberespaço é muito mais profunda que a real, 
levando-se em conta que vc pode sentir o interior da pessoa, e escolher.

Astrid

“A relação social virtual/
ciberespaço é muito mais 

profunda que a real, 
levando-se em conta que 

vc pode sentir o interior da 
pessoa, e escolher.”
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Descrição

“Poemas e poesias de amor” tem muita cor rosa, fl ores, coração, música romântica ao fundo. O blog de 
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Astrid tem sua foto à direita da tela - indicando seu perfi l, onde há espaço para contabilizar o número de acessos - os posts 
são poesias. Há uma centralização na tela e um fundo cor-de-rosa, cor constante em seus blogs e fl ogs. 

Ainda à direita - formando uma coluna vertical - muitas imagens de fl ores, bonecas, a personagem Morangui-
nho - todas com animação, piscando e brilhando - com mensagens como amor, beijos, te amo etc.
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Logo abaixo, todos os instrumentos que formam sua rede de sociabilização - link para seus inúmeros Blogs, Vi-
befl og, Meadd, Flogs - precedidos do pronome meu, indicam a forma de apropriação do ciberespaço pela blogueira.

Seu blogroll - lista dos blogs para os quais possui link direto - está elencado antes do dispositivo de home page 
tracker, que contabiliza os acessos à sua página. Em seguida, a indicação de quantos internautas estão on line - conectados 
ao blog naquele momento - fi nalizando com o arquivo do blog, o índice cronológico das datas dos posts/poesias (mais 
recente ao mais antigo).

Os posts são poemas e poesias - de autores amadores - e têm impreterivelmente como tema o amor. Centrali-
zada na tela, logo abaixo dos posts, a identifi cação do autor do poema, em seguida a expressão “postado por Astrid” e o 
horário. A seguir, são apresentados dois caminhos para acesso aos comentários: nº comentários - que tem espaço para 
inserção de outro comentário, além de mostrar os já publicados - e em “links para esta postagem”. Em seguida um link 
possibilita acesso às postagens mais antigas.
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Blog do - http://clubedamelhoridade.blog.uol.com.br 
Histórico
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O blog - http://clubedamelhoridade.sites.uol.com.br/home.html  -, classifi cado na categoria expressão co-
letiva ou de grupo, tem duas criadoras - Sandra e Marie. Ao fi nal do primeiro ano de vida do blog, Betty Blue foi convi-
dada a juntar-se às blogueiras. 
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Apesar de uma blogueira não ter 60 anos - Sandra tem 56 anos - e a outra - Betty Blue - não declarar a idade 
em seu perfi l, apenas Rose Marie declara-se com 60 anos - observando que “aparenta apenas 30” - o blog foi selecionado 
para análise por referir já em seu nome a intenção de criar uma rede de cidadãos idosos ou, eufemisticamente declarada, 
rede da melhor idade.

O primeiro post é datado de 01/06/06. No perfi l das blogueiras breves informações sobre Sandra, Rose Marie e 
Beth. Sandra mora no exterior e é a responsável pela parte técnica da página.  Rose Marie - 60 anos - mora no Rio, não 
tem ”paciência” com a parte técnica, prefere a social e Betty Blue - que não declara a idade - chama a atenção para o link 
de sua home page Casa do sofá azul.

Quando do envio do questionário para esta pesquisa, Sandra e Betty - que enviaram respostas em separado - 
informaram que Marie estava afastada - por motivos particulares - do Clube, administrado por ambas.

Na apresentação do perfi l, as blogueiras citam que “(...) o mundo virtual tomou conta de nós e agora este Clube 
(blog) é a nossa segunda casa, onde recebemos vocês, nossas amigas virtuais, e onde podemos trocar nossas experiências, 
sejam elas boas ou ruins, e nos confortar com uma palavra, um recadinho, um sorriso.”

Respostas recebidas em 23 de julho de 2008:

Sandra Rose Marie Beth
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O que fez você criar um blog e mantê-lo?

Betty Blue: 
Tive um primeiro contato com a Internet ao observar minha fi lha, pré-adolescen-
te, interagir com o computador. Achei fantástico. Foi amor à primeira vista. Pedi 
a ela que me ensinasse a mexer na geringonça e fui me encantando com todas as 
possibilidades que me oferecia. Lá se vão 12 anos. Participei de salas de chat e fi z 
muitas e boas amizades, algumas conservo até hoje. Então descobri o blog. E criei 
um pra mim. Era modesto. Com o tempo fui me familiarizando com os macetes 
e melhorei o visual daquele mundinho só meu. Dei a ele o título do nick que 
usava no chat: Sentada No Sofá Blue. O tempo passou e nas minhas garimpagens 
virtuais encontrei um blog que despontava no cenário: o Clube da Melhor Idade. 
Associei-me a ele e comecei a participar ativamente. Quando, num belo dia, fui 
convidada, pelas fundadoras, a fazer parte da equipe. Aceitei e não me arrependo. 
É muito gostoso. É um excelente entretenimento. Isso sem falar nas boas amiza-
des que fazemos, nas trocas e na interação que estabelecemos, com pessoas que 
provavelmente não venhamos nunca a encontrar pessoalmente, mas que vamos 
aprendendo a querer bem.
Sandra, que é a responsável pela parte técnica do Clube, me deu um lindo presen-
te: um site! E meu blog transformou-se na “Casa do Sofá Azul” (http://elizabeth.
cademartori.sites.uol.com.br).           
Sandra: Inicialmente foi a curiosidade que me fez criar um blog. E também a von-
tade de interagir com diferentes pessoas. Estou longe da minha família, dos meus 
amigos. Casei e moro fora do Brasil. É uma forma de me distrair e ocupar meu 
tempo, visto que como não trabalho fora, tenho tempo de sobra e gosto demais da 
parte gráfi ca e de mexer com PSP38. É um desafi o.

38 PSP: Paint Shop Pro 
- programa de edições 
de imagens

“Inicialmente foi a 
curiosidade que me fez 

criar um blog. E também a 
vontade de interagir com 

diferentes pessoas.”
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Houve alguma mudança nas suas relações pessoais por conta do blog?
Optamos por responder a esta questão em conjunto.
Evidente que sim. O Clube da Melhor Idade é muito conhecido entre os bloguei-
ros. Somos muito solicitadas. E conhecidas. Incrível isso, né? Dito assim parece 
que estamos fugindo da realidade, mas não. Apesar de passarmos boa parte do 
nosso tempo acessadas, respondendo recados, e-mails e atendendo a solicitações, 
não descuidamos da nossa vida dita “real”. E no meio disso tudo, construímos 
uma amizade muito bonita entre nós duas. A gente brinca, ri, faz piada, planeja 
tudo na maior harmonia.
Defi na em uma frase o que é para você a relação social no espaço virtual/cibe-
respaço.
Citamos o posicionamento do Prof. Dr. Jorge Alberto Silva Machado
IFCH-Unicamp (“Cyberespaço e Esfera Tecno-social:
Uma Refl exão sobre as Relações Humanas 
Mediadas por Computadores”)
“A expansão da rede proporcionou a formação de comunidades que frequentam 
as mesmas páginas, de grupos que conversam nas mesmas salas, da formação de 
listas que discutem um determinado assunto entre si. Isto acabou contribuin-
do para formar uma espécie de opinião pública dinâmica. Essa opinião pública 
está fi sicamente distante, desgarrada, e frequentemente é desconhecida entre si, 
mas no espaço virtual pode-se tornar uma comunidade engajada, unida e ativa. 
Portanto, o cyberespaço não é apenas um meio, mas tem características próprias 
de comunidades. A distância entre as pessoas não impede que elas convivam, ao 
menos em um novo sentido do termo “convívio”, que valoriza a capacidade e o 
desejo de cada um de consumir e de produzir signos de acordo com sua própria 
vontade e seus próprios interesses.” 

“A distância entre as pessoas 
não impede que elas convivam, 
ao menos em um novo sentido 

do termo “convívio”, que 
valoriza a capacidade e o desejo 

de cada um de consumir e de 
produzir signos de acordo com 

sua própria vontade e seus 
próprios interesses.”
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Descrição

Chamam a atenção neste blog os detalhes e a sofi sticação técnica. Fotos e seções diversas, como salas de 
um clube. A página é repleta de imagens, recursos, cores, folhas douradas que passam e caem pela tela. O cursor sobre 
a página é formado pelas letras C M I – abreviatura de Clube da Melhor Idade - na cor dourada. Em formato de escada 
permite - em um extenso menu – a quem navega pela página acessar concursos, verifi car quem foi o escolhido como o 
gato do clube, conferir as panteras da melhor idade ou a miss melhor idade, entre diversas opções.



55

Mural para recados, concurso de Tags, homenagem às blogueiras. Uma série de “portas” se abre como “salas” diversas:

Salão de Festas, Salas Prêmios, Salão de Chá, Beauty Center, Sala de Visitas, Sala Relax; Toilletes, Sala Fitness, 
Happy Hour, Piano Bar, Recepção, Nosso Perfi l e muitas outras, contabilizando, no total, 31 salas. Cada sala reúne os 
internautas por interesses, explicitado no convite das blogueiras:
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Sandra, Marie e Betty Somos as anfitriãs do Clube. Te convidamos a passear pelas nossas 
salas e nos conhecer melhor e também os sócios do clube. Em cada sala você pode encontrar 
os links dos nossos sócios e conhecer seus blogs e sites.
Bem-Vindos ao nosso Clube Virtual. Participe desta Diversão, e faça muitos amigos assim 
como nós. Nosso Clube conta com 250 sócios, todos blogueiros, e formamos uma comunidade 
onde a amizade é o fator principal. Temos muito prazer em te receber aqui. ENTRE!
Sala Relax e Meditação Nós dedicamos esta sala aos nossos sócios que usam seus blogs 
pra divulgar a espiritualidade, a paz e a palavra de Deus. Venha conhecê-los e entre numa 
atmosfera de serenidade e conforto.
Sala de Jogos e Lazer Quer descontrair? Esta é a sua sala... temos jogos e entretenimento. 
O que você está esperando? ENTRE!!! Tem ainda muito mais e te garantimos que entrando 
aqui irás receber muita atenção e amizade. Nos encontramos lá dentro. Um beijo. Sandra, 
Marie e Betty
Moderadoras do Clube Se você desejar falar individualmente com uma de nós, entre 
nos nossos escritórios, deixe seu recado ou sua dúvida, que teremos muito prazer em te 
responder.
Atelier Se você gosta de artesanatos, PSP* e trabalhos manuais, aqui nesta sala você vai 
encontrar pessoas prendadas e que nos transmitem seus sentimentos através da arte.  
Piano Bar Passe bons momentos ouvindo uma música e sinta-se como se estivesse em um 
Piano Bar acompanhado da pessoa que você ama.
Sala de Chá Nesta sala nossas amigas se encontram, tomam um chá ao som de uma bela 
música e se divertem.
Nosso Jardim Aqui você pode conhecer os nossos sócios pequenininhos e de 4 patinhas. Tem 
um lindo som de passarinhos também...Venha ver!
Nossa Biblioteca Na Biblioteca você pode conhecer nossos sócios que escrevem lindas 
poesias, versos e prosas... são os nossos queridos poetas.



57

Navegando no blog, ao acessar o Salão de Festas, por exemplo, o internauta encontra anotações de aniversários 
- de blogs linkados e de membros - imagens de doces e bolos fazem parte do cenário. Um link para uma página de pre-
sentes aos aniversariantes contém imagens e mensagens de felicidades, e o cursor transforma-se em uma caixinha de 
presentes. 

Na Sala Anos 60, a intenção - nomeada - de relembrar os “incríveis anos 60”. O mural pede ao internauta para 
responder: “do que sente falta dos anos 60?”. Há um link para blogs que abordam o tema. Cada uma das blogueiras possui 
uma “sala”, na qual recebe e responde a mensagens individualmente.
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Contraditoriamente, todos os espaços do Clube - sem exceção - são apresentados por imagens de jovens sorri-
dentes, como saídas de um catálogo de moda.

No fi nal de 2008, na tentativa de acessar o blog do Clube da Melhor Idade, percebemos que estava “fora do ar”. 
Ao rever posts e comentários encontramos a razão. Um confl ito ocasionado por um dos vários jogos propostos no Clube 
resultou em divergência entre componentes daquela comunidade, internautas e blogueiras. Em consequência, um post 
foi publicado - em forma de esclarecimento público - o blog foi encerrado e tirado do ar. As blogueiras/criadoras têm um 
novo blog Cá entre nós39, com características muito próximas às do Clube da Melhor Idade. 

Blog de Maria Amélia - http://amis95.blogspot.com/
Histórico

“Meus amigos da Internet, hoje completo 95 anos. Meu nome é Amélia e nasci em Muxia (Coruña - 
Espanha) em 23 de dezembro de 1911. Hoje é meu aniversário e meu neto, que é muito sovina, deu-me de presente um 
blog. Espero escrever muito e contar a todos sobre as experiências de uma senhora de minha idade.” 

Maria Amélia Lopes Soliño assim se apresenta em seu primeiro post, datado de 23 de dezembro de 2006. O 
texto informa seu perfi l. Desde essa data, Amélia transformou-se em fi gura pública, assunto da mídia e entrevistada pela 
imprensa de todo o mundo. Ela afi rma reiteradamente que gostaria que sua aventura motivasse outros velhos a navegar 
pela web40. 

Amélia lançou em 2006 um recado no ciberespaço: queria ter com quem conversar41.  E hoje se declara surpresa 
com a receptividade de internautas de todas as idades, que enviam mensagens contando sobre a vida, pedindo conselhos 
ou apenas interagindo.

Maria Amelia segura seu laptop: de analfabeta digital a cibercelebridade42

39 Cf. Disponível em: 
<http://elizabeth.cade-
martori.sites.uol.com.
br/entrenos.htm>. Aces-

so em: 07 dez. 2008

40 Cf. Espanhola de 
95 anos é a bloguei-
ra mais velha na web. 
Disponível em: <http://

tecnologia.terra.com.br/interna/
0,,OI1440345-EI4802,00.html>.  
Acesso em: 15 jun.2007

41 Cf. Disponível em: 
<http://amis95.blogs-
pot.com/>.Acesso em: 
20.jun.2007

42 Cf. Disponível em: 
<http://www.estadao.
com.br/tecnologia/not_
tec75772,0.htm>.Acesso 

em: 18 dez.2007
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A blogueira foi a única que não respondeu às mensagens enviadas, apesar de insistentes contatos. No entanto, 
em seu blog encontramos respostas às questões formuladas43. Decidiu-se, mesmo assim, mantê-lo na pesquisa por ser 
exemplo importante nas considerações que se pretende abordar.

O que fez você criar um blog e mantê-lo?
Para ter algo para fazer. Eu achei que seria agradável e diverti-
do... Eu queria conhecer novas pessoas, e agora conheço pes-
soas de todo o mundo! Quando comecei eu não percebi que 
conheceria pessoas de todas as partes do mundo, mas agora me 
acostumei a isso.  

E você imagina sua vida sem o blog? 
Ah, não, eu morreria de pena.

Houve alguma mudança nas suas relações pessoais por conta 
do blog?
Antes eu estava muito abatida porque não tinha com quem fa-
lar. Meu neto saía para o trabalho e eu fi cava sozinha. Agora 
tenho amigos que me escrevem e dizem coisas agradáveis. Estou 
encantada com a Internet. Tenho mais de 1 milhão de amigos 
que me escrevem de todas as partes do mundo. Minha vida mu-
dou completamente. Minha saúde é regular, mas quando estou 
no blog me sinto como se tivesse 15 anos. Estou sempre dizendo 
para os velhos terem Internet. E também as crianças, porque há 
muitas coisas bonitas para se aprender na Internet.

43 Cf. Disponível em: < 
http://amis95.blogspot.
com/2007/01/world-
oldest-blogger.html>.

Acesso em: 08 ago.2008

“Estou sempre dizendo 
para os velhos terem 

Internet.”
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Descrição

Também o blog de Maria Amélia tem aparência simples. O fundo cor-de-rosa permite visualizar, em uma 



61

coluna central, seus posts. Na lateral direita da página, na parte superior, um contador registra o número de visitantes, de 
acessos ao blog desde o dia 23 de dezembro de 2006 - 0142723, em 16 de fevereiro de 2009. Em seguida os idiomas nos 
quais foram publicadas informações sobre a blogueira, e na sequência seu endereço eletrônico.  Segue com link para a 
entrevista que concedeu a um jornalista australiano que - em inglês e espanhol - exibe o título “a blogueira mais velha do 
mundo” para em seguida remeter ao blog daquela que era considerada a blogueira mais velha na Internet: Olive Rilley44, 
australiana, falecida em 12 de julho de 2008, aos 108 anos.

44 Cf. Disponível em: < 
http://www.allaboutoli-
ve.com.au/>. Acesso em: 
13 dez.2007



62

A indicação do Prêmio BOB de 2007 - venceu como melhor blog em espanhol - vem a seguir. Logo após, o arqui-
vo dos posts em ordem cronológica - do mais recente ao mais antigo - e depois uma sequência de fotos, vídeos e áudios de 
entrevistas que Amélia concedeu a rádios do mundo todo, links para artigos sobre seu blog - também de diversos países 
- e uma lista dos assuntos - Tags - mencionados nos blogs. Após o blogroll - lista de blogs que mencionam ou se ligam ao de 
Maria Amélia - um link para site - http://www.clustrmaps.com/ - que permite localizar no mundo os visitantes do blog. 

Encerrando, um convite para que seja enviada a Maria Amélia uma mensagem de voz. Ao fi m de cada post na 
coluna central - que se inicia com a data e um título - o horário em que foi publicado e o número de comentários. Alguns 
posts têm como conteúdo áudios ou vídeos com entrevistas concedidas por Maria Amélia.
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Blogs como espaços de experimentação de uma nova interação social

[...] remodelar o padrão das relações sociais é reordenar as coordenadas do mundo experimenta-
do. As formas da sociedade são a substância da cultura [...] (GEERTZ, 1989, p.20)

É consenso entre os especialistas - Adriana Andrade Braga, Raquel Recuero e Alex Primo, entre outros - que 
as relações estabelecidas na Internet têm como princípios - principalmente - a busca por afi nidades, interesses comuns e 
a interação social. Princípios que segundo Howard Rheingold são a base de uma Comunidade Virtual e parte dos espaços 
da rede - listas de discussões; blogs; Orkut - pretende satisfazê-los. No entanto, cabe observar a necessidade de diferenciá-
los - dentro do ciberespaço - quando refere-se  à sociabilidade.  

Sherry Turkle em entrevista a Federico Casalegno (1999) analisa como as pessoas optam por estabelecer víncu-
los na Internet ao frequentar - e por vezes criar - espaços não transitórios. Da mesma forma outros optam por frequentar 
apenas espaços de passagem - ou transitórios - que a pesquisadora exemplifi ca citando as salas de bate-papo.  Assim, 
pontua-se que não é a toda interação na Internet que cabe o entendimento de formação de vínculos ou estabelecimento 
de uma comunidade virtual. No ciberespaço também existem os contatos propositalmente efêmeros. 

Ao acessar uma página na Internet, por exemplo, para informar-se - jornais, bibliotecas, empresas prestadoras 
de serviços - logicamente é outra a intenção que move o internauta. Ainda que, atualmente, muitos dêem a opção de 
expressão a quem o acessa, por meio de comentários, não se confi gura a relação de afi nidade ou interação social.

Entende-se que o termo comunidade virtual cabe perfeitamente ao se relacionar - e adotar-se por extensão - o 
termo pela referência e entendimento de comunidade como algo que:

[...] signifi ca uma vivência em sociedade onde a pessoa [...] tem possibilidade de participar, de 
dizer sua opinião, de manifestar seu pensamento. [As relações comunitárias] implicam [...] que 
todos sejam reconhecidos em sua singularidade [...] implicam, também, a existência de uma di-
mensão afetiva [...] (GUARESHI, 2002, p.81, p.83)

Este estudo apoia-se na concepção de comunidade como rede de sociabilidade caracterizada por interesses co-
muns, sentimento de pertencimento, permanência, ligações emocionais ou afetivas. Como opção estende-se a concepção 
às comunidades virtuais, conforme Danielle Reule, que também assim o diferencia:

“Este estudo apoia-se na 
concepção de comunidade 
como rede de sociabilidade 
caracterizada por interesses 

comuns, sentimento de 
pertencimento, permanência, 

ligações emocionais ou 
afetivas.”
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Na rede, o indivíduo busca pessoas que têm os mesmos interesses, afi nidades e valores que ele, 
seja nas salas de bate-papo (chats) ou em comunidades virtuais [...] visto que geram sociabilida-
de, relações e redes de relações humanas [...]. O mesmo acontece com qualquer blog, site pessoal, 
fórum de discussão ou ambiente de produção coletiva. Nessa linha de raciocínio [...] dentro de 
uma comunidade virtual, ainda são pessoas “de verdade” que ali se encontram, mesmo estando 
fi sicamente distantes e invisíveis, graças à tecnologia.(REULE, 2007)

Pesquisa concluída pelo Instituto Pew Internet, nos Estados Unidos, e divulgada recentemente pela BBC Brasil 
(2006), ressalta a importância do estabelecimento de redes sociais na Internet, por tratar-se de rede que não depende 
de territórios defi nidos ou ligações locais. Pelo contrário, os usuários cada vez mais fazem parte de redes espalhadas 
geografi camente. A pesquisa chama a atenção para o fato de que o estabelecimento das ligações virtuais é a base para o 
surgimento de uma nova comunidade. Em vez de depender apenas de uma comunidade para apoio social, os usuários - 
com frequência - ampliam experiências, procuram e relacionam-se ativamente com uma variedade de pessoas e recursos 
apropriados para diferentes situações.

Chama a atenção e deve ser pontuado - embora não seja foco deste trabalho, porém é elemento importante na 
discussão proposta - que ainda não há termos e denominações específi cas abrangendo a nova realidade, as novas formas 
de relações sociais estabelecidas no ciberespaço. Como exemplo, os termos convívio/conviver, utilizados quando se refe-
rem às relações nas comunidades. Ambos defi nem o ato ou efeito de conviver, viver em proximidade com outro, compar-
tilhar o mesmo espaço (DICIONÁRIO HOUAISS, 2001). Parecem ser essenciais outras expressões, pois a proximidade 
física é dispensável para o convívio em uma comunidade virtual. O que deve ser redefi nido? A palavra ou a “coisa”?

 Fatores que atuam conjuntamente na sociedade e que causam transformações e/ou alterações nas relações so-
ciais podem ocasionar o surgimento de novas possibilidades e formas de contatos sociais. 

O ciberespaço hoje reorganiza - democratiza? - as relações sociais por prescindir do local físico e, em consequ-
ência, do contato físico entre as pessoas. O ciberespaço reordena o espaço social, nele desconstrói-se a noção convencio-
nal de lugar material como se conhece e também se rompe a noção do tempo de sucessão cronológica. Nele, as distâncias 
são transpostas em tempos “imediatos” e as relações se pautam pelo tempo da interação.

Os velhos já constataram a importância do recurso e apropriaram-se da ferramenta, estabelecendo relações no 
Orkut, criando blogs, comunicando-se pelo correio eletrônico. O velho expõe-se no ciberespaço, faz parte e integra redes 
sociais na Internet, se conecta com pessoas e forja novos laços sociais. Embora ainda marcados por estereótipos, vistos 
como excepcionalidade ou encarados como raridade, os velhos fazem uso e estabelecem relações sociais pela Internet, 
como mostram os exemplos dos blogs pesquisados.

“Fatores que atuam 
conjuntamente na sociedade 
e que causam transformações 
e/ou alterações nas relações 

sociais podem ocasionar 
o surgimento de novas 

possibilidades e formas de 
contatos sociais.”
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A análise dos blogs recai sobre os posts, publicados pelo blogueiro; sobre os comentários, publicados por quem 
acessa o blog e, também, sobre os posts e comentários de blogs relacionados - os nós - que conectam essa rede45 de socia-
bilidade. 

Registram-se alguns elementos observados na escrita/discurso - posts e comentários - considerados relevantes, 
para caracterizar a ação do velho no ciberespaço e perceber a nova sociabilidade:

 • A apropriação e autonomia na utilização desse espaço de forma particular e distinta para cada um;
 • A visibilidade propiciada pela Internet, visibilidade do velho e consequentemente da velhice;
 • Interação social e a possibilidade de troca afetiva;
 • Espaço de aprendizado e troca de informações.

Cada uma das características surge compondo um cenário de formas e potencialidades, distanciando-se dos 
modelos tradicionais de comunicação e de sociabilização. Apreendidas, particularmente pelo velho, demonstram sua 
potencialidade de inserção e promotor de transformações sociais. Na análise desses elementos, discute-se se podemos 
entender - ao olhar-se para essas comunidades - a proposta de uma nova forma de se vivenciar a sociabilização. 

Castells assinala:

A comunicação consciente [...] é o que faz a especificidade biológica da espécie humana. Como 
nossa prática é baseada na comunicação, e a Internet transforma o modo como nos comunica-
mos, nossas vidas são profundamente afetadas por essa nova tecnologia da comunicação. Por ou-
tro lado, ao usá-la de muitas maneiras, nós transformamos a própria Internet. Um novo padrão 
sociotécnico emerge dessa interação (CASTELLS, 2003, p.10).

O autor evidencia como a dinâmica de relações entre os planos da tecnologia, da sociedade e da cultura - como 
exemplo, a Internet modificando as formas de comunicação e, ao mesmo tempo, sendo transformada pela ação do 
homem - abre espaço para o aparecimento de outros padrões - diferentes do inicial - em um movimento contínuo de 
interação e transformação. 

A atuação do velho não se faz de forma isenta de pretensão. O velho opta por criar seu espaço, opta por comu-

45 Por ser uma rede um 
conjunto de nós interco-
nectados, usa-se essa ex-
pressão para uma visua-

lização, possível, das relações entre 
os blogueiros.
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nicar-se e estabelecer essa convivência, opta pela escolha do discurso que transpõe para a rede. A Internet possibilita 
- apesar do controle exercido por conglomerados e outros - um espaço de experimentação importante. Em uma socie-
dade tão repleta de contrastes, a Internet é apenas mais uma expressão das contradições, e cabe aos homens destiná-la e 
transformá-la, como propunha Milton Santos (2006, p.174):

Na sua forma material, unicamente corpórea, as técnicas talvez sejam irreversíveis, porque ade-
rem ao território e ao cotidiano. De um ponto de vista existencial, elas podem obter um outro 
uso e uma nova signifi cação. (grifo nosso)

O que os blogs podem contar?
Autonomia e apropriação

No blog de Astrid, como já mencionado, os posts são poesias de amor. Astrid quer atuar no ciberespaço 
de forma independente e de acordo com suas convicções. Guia-se por suas referências - intenção explicitada pela blogueira 
na resposta à questão enviada para esta pesquisa - ao explicar qual a intenção ao criar o blog Poemas e poesias de amor.

“[...]
“poemasepoesiasdeamor” surgiu quando comecei 

me apaixonar por poesias, infelizmente não sei 
escrever, entrava nos sites e lia poesias, aí tive a 

idéia de criá-lo e vou mantê-lo sempre.
Vc já deve ter percebido que não posto poemas de 

poetas famosos, são todos amadores,
talvez alguns raros profi ssionais, também não 

teria graça postar poesias de famosas,
para isso tem inúmeros sites”

“também não teria graça 
postar poesias de famosas,

para isso tem inúmeros sites.”
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Astrid menciona, como um de seus objetivos ao construir o blog, compartilhar interesse - encontrar outros 
internautas que apreciam poesias - e ainda abrir espaço para a divulgação não da poesia consagrada, mas de poetas ama-
dores. 

A postura de Astrid ratifica a visão de especialistas de que, hoje, os blogs são alternativa aos meios de comu-
nicação tradicionais.

Entende-se ser esta uma forma de apropriação da tecnologia, que caminha de encontro aos canais tradicionais 
de comunicação e divulgação. Astrid apropria-se do instrumento e cria o próprio espaço literário, intenção ratificada 
nos comentários46 - de quem acessa o blog - indicando que o objetivo é reconhecido pela comunidade.

Graciele disse... 
Fico feliz por ver o meu poema aqui no seu blog! Obrigada por mantar a autoria. Beijos graciosos, Graciele.  

http://www.flogao.com.br/graciescritos     14 de Abril de 2007 00:33
  

Adri disse... 
Que lindo poema de amor, parabens Joana DArc * que escreveu e voce que continua a divulgar o amor... um 

grande Bjuuuuuuuu       13 de Junho de 2007 12:18
 

Joana Darc Brasil disse... 
OI.Fico grata, ao comentário citado. Também sou grata à dona do blog que edita meus poemas. Beijos.   16 de 

Junho de 2007 06:59

 ematejoca disse... 
Encontrei o teu blogue. É muito bonito. Espero que encontres o meu. Eu também gosto de poesia.

Saudacoes da Alemanha!    2 de Junho de 2008 18:40
 

ana beatriz formignani disse... 
oi Astrid,parabéns pelo seu blog,amei e parabenizo a vc pela sua iniciativa, de postar nossas poesias e divulgar 
essa arte maravilhosa, postei um poema pra vc e espero que vc goste! um grande bju e parabéns mas uma vez..  

12 de Junho de 2008 01:47

46 Os posts e comentários 
extraídos dos blogs fo-
ram copiados exatamen-
te como se encontram 

publicados. Abreviaturas, erros de 
grafia e pontuação foram mantidos, 
pois esses elementos não dificultam 
ou impedem a análise proposta. Em 
alguns momentos houve apenas 
adequação de espaço.
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Evidenciando a posse de seu espaço - ainda que disponibilize seu blog para o discurso do outro - Astrid elimi-
na comentários que considera inadequados, Isso demonstra que, apesar de abrir seu espaço para a expressão do outro, 
existem regras, como forma de demonstrá-las a exclusão fi ca registrada, como nos exemplos encontrados:

Comentário excluído 
Postagem removida pelo autor.

30 de Março de 2007 00:30

Comentário excluído 
Esta postagem foi removida pelo autor.

16 de Abril de 2008 16:52

A apropriação do ciberespaço - como expressão autônoma - encontra-se também no blog de Maria Amélia 
Solinõ, com outras particularidades e características. Enquanto Astrid tem em seu blog espaço para divulgação do 
discurso do outro, pois no seu entender os discursos - poesias de amor de autores não consagrados - não teriam outras 
oportunidades de divulgação, Amélia quer o espaço para escrever sobre si mesma, contar e trocar experiências.

Ao transformar-se em fi gura pública do cenário espanhol foi cortejada pelo Partido Socialista - do qual se diz 
simpatizante, mas não fi liada - para seu blog ser vinculado a uma comunidade virtual do Partido. Declinou por acreditar 
que perderia a autonomia como forma de reiterar a perspectiva de um espaço próprio.

-Soy la socialista más antigua que hay en España. Pero no estoy afi liada (...)
-Los socialistas la invitaron a sumar su blog a una comunidad virtual de ellos, 

y usted les dijo que no. ¿Por qué?

-”Usted, en el blog, hace lo que se le dé la gana”, me dijeron mis blogueros cuando supieron de esa invitación, 
pero yo no quiero hacerlo político mi blog. Mire, el blog para mí supera todo eso. 
Ahora, que en el blog hable de socialismo, sí. Si hay algo bueno de los socialistas, 

yo los alabo,pero yo no creo oportuno estar en esa comunidad.

Trecho de entrevista concedida 
a  Pía Rajevi divulgada  em

Post de 06 de abril de 2008 – Domingo                                                                                                

“Amélia quer o espaço 
para escrever sobre si 

mesma, contar e trocar 
experiências.”
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Em 10 de janeiro de 2008, Maria Amélia posta em seu blog o resultado do prêmio das personalidades mais 
influentes da Internet na Espanha - o TOP AUI 2007 - dividido em categorias como Associações, Empresas, Meios de Co-
municação, Política, entre outros. Amélia - primeiro lugar na categoria Diferentes âmbitos da sociedade - está ao lado de 
nomes como o de Manuel Castells. Nesse post, entre outros comentários sobre o prêmio que acabara de ganhar, Maria 
Amélia afirma categoricamente “Y lo merezco”, em uma clara referência ao entendimento que possui da notoriedade e 
da importância de seu blog.

Com o mesmo desembaraço e naturalidade com que aceita sua popularidade, Amélia anuncia a todos que em 
seu blog - seu espaço - permite e acolhe o que entende como interessante. No post abaixo - junho de 2008 - deixa claro o 
recado: Este blog é meu!!!!!

domingo 29 de junio de 2008
Una gran desilusión 

Hoy he llevado una gran desilusión, mis queridos blogueros. Yo soy una anciana con otras costumbres muy distin-
tas a esos personajes que están escribiendo en mi blog. Si ellos quieren hablar de esas groserías y esas cosas que yo no estoy 

acostumbrada a ellas, que escriban un blog, pero no en el mío. ¿Por qué ellos se van a apoderar de mi blog?. Pues yo no 
quiero, no quiero a ninguno de eses que tienen esas discusiones tan feas, y esas discusiones tan desagradables.

(...)  Pero no vengas a mi blog a hablar disparates, y de cosas que yo no las comulgo. ¿Eh?. (...)  quiero mi blog 
para que me hagan compañía (...) ¡Es en mi blog! (...) Yo tengo otra educación. Me diréis vosotros...anda la antigua... . Pues 

prefiero mi antigüedad al vocabulario soez que hoy he leído (...) . Y vuelvo a repetirlo. ¡Quiero mi blog de antes!  (...) Y las 
españolas, eh, una guerra entre ellas y unas sandeces, que a mi no me interesan nada eso. 

Esas ponerlas en los blogs vuestros (...).

Pero no consiento más (...) Fíjate, un millon doscientos y pico tengo de blogueros. Pero a 
esos los borro de mi blog (...)

Así que no quiero que ensucieis mi blog. Hacer vosotros un blog. Si no os leen, paciencia. No quiero ni dinero ni 
hablar de esas imbecilidades que estáis hablando. Mi blog no es para eso. Mi blog es para entretenerme (...) 

¡¡¡Estoy indignadísima!!! No quiero que me escriban más esa gente. Que lo pongan en otro blog, no en el mio (...)
Que abuelita... que abuelita... la abuelita no quiere saber de maldad ni de lujuria. (...)  me gusta el Internet, y me 

gusta todo, pero esto.... no eh, si queréis esas conversaciones tan soeces poneros de acuerdo todos vosotros y discutir y cojéis 
un blog a ver si tenéis éxito. 

Publicado por mariaamelia en 0:53 263 comentarios  
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Outra ação que parte da blogueira é simplesmente eliminar comentários, como registrado nestes dias:

19 de junio de 2008 11:17 

Jayja para tí... dijo... 
El autor ha eliminado esta entrada. 

19 de junio de 2008 18:01 

Jayja para tí... dijo... 
El autor ha eliminado esta entrada. 

Amélia impõe condições e norteia as discussões de forma autônoma e independente. Aparentemente isso não 
significa - até onde se percebe - que permita apenas a divulgação de elogios - característica dos comentários nos blogs e 
mensagens nos espaços de interação - e elimine comentários e mensagens desabonadoras ao seu blog ou à sua pessoa. 

Comentários com críticas à blogueira e ao seu discurso são mantidos, em atitude de respeito ao diálogo que 
pretende estabelecer. Mas, por outro lado, suscitam discussões na comunidade.

19 de mayo de 2008 0:11  
Anónimo dijo... 

pinche viejita, no mames no sabes ni madres de lo que hablas, que se me hace que tu sobrino cabrón está escri-
biendo y tu te tomas el credito, mejor escribe recetas de cocina y deja de tratar de hablar de temas que no sabes.

 Anónimo dijo... 
Sra. Maria Amelia, me decepciona usted.

Ultimamente parece que sólo habla de sus achaques, de la vejez como algo negativo, incluso FEO...usted misma 
se llama VIEJA y...no sabe usted que entre VIEJO y ANCIANO hay una diferencia? Chauteaubriand decía: “el anciano es 

bueno e indulgente, ama y anima a la juventud, su corazón no envejeció en absoluto. Los viejos son celosos, malévolos y 
severos”.Ya ve usted, no se llame así misma vieja, no se deje llevar por ese mal humor que usted misma reconoce, por ese 

pesimismo reflejado en sus escritos, por ese “compadecerse de sí misma” por sus multiples achaques....
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No Clube da Melhor Idade, a apropriação - controle do espaço e do discurso - surge na forma de prêmios, 
presentes e concursos - Miss Melhor Idade, por exemplo - oferecidos pelas blogueiras em uma série de competições orga-
nizadas e articuladas visando, principalmente, ao visual dos espaços criados pelas integrantes daquela comunidade. 

Cuidado e preocupação ressaltados na entrevista das blogueiras:

 Então descobri o blog. E criei um pra mim. Era modesto. Com o tempo fui me familiarizando com 
os macetes e melhorei o visual daquele mundinho só meu (Betty Blue)
 É uma forma de me distrair e ocupar meu tempo, visto que como não trabalho fora, tenho tempo 
de sobra e gosto demais da parte gráfica e de mexer com PSP. É um desafio. (Sandra)

O espaço - privado/próprio - referenciado na fala, e o cuidado com a imagem e o visual refletem-se nas compe-
tições organizadas e prêmios oferecidos aos associados.

22/09/2008
Hoje inicia a Primavera e pra recebe-la com grande alegria foi coroada a Miss Melhor Idade - Primavera 2008, 

que é a nossa querida amiga.....Bem se voces estao curiosos de saber entrem no link acima deste post para conhece-la e 
deixar seu carinho.

Nao deixe também de dar sua espiadinha no Virtual Reality que tem também novidades e contamos com o apoio 
de voces na votaçao para salvar nossos amigos do paredao.

Bom dia a todos!
O mes de setembro começa com muitas novidades: o nosso novo evento Virtual Reality esta começando hoje e 

contamos com a participaçao de todos em acompanhar, torcendo e apoiando os nossos participantes com seus votos. Pra 
conhecer melhor o evento clique na imagem acima deste post e bom divertimento.

  

A dinâmica de premiações e concursos é incorporada por blogueiras - participantes da comunidade - que tam-
bém oferecem prêmios ou compartilham com o grupo o recebimento.
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  [cintia] [cintilanteluz@gmail.com] [http://fl orestacintilante.blogspot.com/] 
Olá minhas queridas, adorei receber a vossa visita, aceitem o selo de inauguração e o award. Beijinhos cintia

04/09/2008 16:02 
 

Bom dia a todos!

O Clube ta em votaçao no site do nosso querido socio e amigo (...) da uma chegadinha  a no Halma e deixe um 
votinho também pra nos...vamos adorar! Ah! O nosso Mural é o numero 2.Agradecemos felizes pelo seu VOTO. 

Beijos e boa semana a todos.
Equipe do CMI

O jornalista Fernando Jorge tem em seu blog espaço de expressão de cunho informativo - ao contrário de 
Amélia - e poucas vezes fala de si. Os posts são artigos, nos quais o jornalista refl ete sobre a política nacional e interna-
cional, faz crítica literária e defende o uso correto da língua portuguesa. Fernando faz de seu blog a sua mídia - como 
alternativa aos meios de comunicação tradicionais - e deixa claro na apresentação do título Artigos de Fernando Jorge. 
Apesar de poucos comentários serem publicados nos posts/artigos, o blogueiro declara receber muitas cartas e mensa-
gens eletrônicas tecendo críticas ou solicitando artigos com temas específi cos. Política, literatura e especialmente a defesa 
da língua portuguesa dão o tom aos posts/artigos do blogueiro.  
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15.06.08
Biografias e a realidade...

OS GRAVÍSSIMOS ERROS DE PORTUGUÊS DO PAULO COELHO

Um livro de Paulo Coelho, intitulado “O demônio e a srta. Prym”, está repleto de cacofonias, redundâncias, dis-
parates, lugares-comuns, afirmativas absurdas, deficiências lingüísticas, frases mal construídas e erros de regência verbal e 
colocação pronominal. Além disso, o escritor carioca não sabe inserir as vírgulas nos seus devidos lugares. Não sabe virgu-

lar. Também ignora que não se separa por vírgula o verbo do sujeito. 
Mais do que o enredo anêmico, fragilíssimo, o que impressiona no livro é a enorme quantidade de solecismos, de 

erros de português. Examinemos alguns desses erros, apenas uma pequena parte. (...) 
 criado por Fernando Jorge  18:31:10 

17.12.07
FHC: não cometa erros de português

FHC: não cometa erros de português ao criticar a falta de cultura do Lula 

Escarnecendo da escolaridade de Lula, o senhor Fernando Henrique Cardoso declarou 
no 3º Congresso do PSDB, realizado em Brasília: 

“Nós queremos brasileiros melhor educados, e não brasileiros liderados por gente que 
despreza a educação, a começar pela própria”. 

Os tucanos aplaudiram com frenesi a frase de efeito, lançada para ser aplaudida. 
Vamos corrigir o grave erro de português do FHC. Antes do particípio - forma infinita do verbo - 

o correto é usar mais bem e não melhor. Portanto ele deveria ter dito: 
“Quero brasileiros mais bem educados”... 

FHC criticou a falta de cultura do Lula, mas nos deu a prova de ser um sociólogo inculto. O ex-professor 
da USP não sabe que é impróprio, antes dos particípios, recorrer às formas sintéticas 

do comparativo de superioridade dos advérbios bem e mal (melhor e pior). Ele se expressaria 
de maneira correta se empregasse as formas analíticas mais bem e mais mal. Dai inferimos: 
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FHC confunde o comparativo do advérbio bem (mais bem), com o comparativo 
do adjetivo bom (melhor). Não consegue distingui-los. 

Como salienta o professor Francisco Silveira Bueno no livro Questões de português, 
o fato de alguns escritores terem usado as expressões melhor feito e melhor vestido, 

isto não invalida a regra, pois tais escritores erraram. Este mestre nos apresenta dois exemplos 
do emprego adequado de mais bem e melhor, extraídos de um texto do padre Antônio Vieira: 

“O mais bem nascido homem que houve, nem pode haver, foi Cristo, 
ninguém teve melhor pai nem melhor mãe...” 

Vejamos algumas das numerosas provas de falta de cultura do Fernando Henrique Cardoso. 
Erro de português do FHC, em 1995: 

“Se tivermos errados, nós mudaremos” (OESP. 18-3-1995). 
Correção: “Se estivermos errados...” FHC trocou o verbo estar pelo verbo ter. 

Erro de português do FHC, em 1997: 
“Estado e União são capazes de atender aos reclames da população” (OESP, 25-1-1997). 

Correção: “..aos reclamos...” Reclame é anúncio, propaganda. O certo é reclamo, sinônimo de reclamação. 
Erro de português do FHC, em 1999: 

“... o Brasil cansou de desmandos” (O Globo, 1-5-1999). 
 

10.03.08
Informações curiosas sobre o Lula

     Recebi de Luísa Nogueira Mortensen, minha estimada leitora, uma carta com estas palavras: 
     “Já li os seus livros sobre Santos Dumont, o Aleijadinho e o intitulado Vida e poesia de Olavo Bilac. Estou 

lendo agora outra obra de sua autoria, o Lutero e a Igreja do pecado, cuja sétima edição acaba de ser lançada pela Editora 
Novo Século. Diga-me uma coisa, o senhor seria capaz de escrever uma biografia do Lula?” 

     Cara Luísa, embora eu não seja do PT e eleitor do nosso presidente da República, afirmo que sim. E por uma 
simples razão: possuo, a respeito do Lula, um idôneo material informativo, colecionado ao longo de mais 
de vinte e cinco anos. Aliás, o meu arquivo, muito rico, me permite discorrer sobre centenas de assuntos. 

Orgulho-me de sempre agir como um escritor bem organizado. (...)
 

criado por Fernando Jorge   13:41:43 
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Considera-se a autonomia - demonstrada na construção de espaço personalizado em que a voz do velho está evi-
denciada - como característica importante dos blogs analisados. Outro elemento a observar é a independência em relação 
a grupos, instituições ou corporações, até onde se percebe na análise. Cada um dos blogueiros tem liberdade de escolher 
- e o faz - o que deseja publicar no espaço virtual. Na colocação clara e explícita de domínio do blog - Amélia e Astrid -, 
na posição de quem está investido da possibilidade de julgar, oferecer prêmios ou presentes - Clube da Melhor Idade 
- ou de quem usa o blog segundo o seu entendimento - Fernando Jorge - para manifestar considerações - como jorna-
lista - sobre temas diversos do cenário nacional.

Por outro lado, o blog como ferramenta de expressão individual/grupo só existe à medida que é construído cole-
tivamente, ou seja, o blog consolida-se na interação mantida entre o blogueiro, a comunidade estabelecida em seu entorno 
e a rede que se forma.

Visibilidade

Um blog só existe porque é visto. Senão, não o publicariam [...]  Se são publicados, se esses meios 
são escolhidos para dar a conhecer alguma coisa, é porque se pensa que alguém vai ver. Mas se 
ninguém o vê, provavelmente, esse blog desapareça. [...] O que fazem os comentários [...] é con-
fi rmar a existência do autor do blog [...]. Os comentários cumprem a função de confi rmar a exis-
tência desse autor e seu grau de visibilidade. E esse autor que recebe os comentários comenta ao 
comentador, e há um regime de correspondências e reciprocidades.(SIBILIA, 2008)

Na sociedade contemporânea a visibilidade confi rma e evidencia o indivíduo e o blog comprova, de várias 
maneiras, essa característica. A dinâmica das relações tem como uma das metas evidenciar o reconhecimento mútuo. 
Como se trata de ponto importante na discussão, a característica foi dividida em dois momentos diferentes: um tipo de 
visibilidade - que chamar-se-á aqui de visibilidade externa - ou seja, a visibilidade proporcionada além da comunidade 
de internautas, além da blogosfera; e a dinâmica estabelecida na relação de reconhecimento mútuo entre o blogueiro e os 
internautas - a visibilidade interna.

Tomando como referência a visibilidade a partir do reconhecimento externo - a proporcionada ao velho - tem-se 
o blog de Amélia como exemplar. Como aqui o interesse é a análise dos blogs de velhos, cabe parênteses sobre o motivo 
de ser importante a visibilidade externa.

“o blog como ferramenta de 
expressão individual/grupo 

só existe à medida que é 
construído coletivamente”
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Há anos, em estudo realizado pela pesquisadora sobre a Imagem do idoso na telenovela47 chamava atenção a 
visibilidade - no caso, a não visibilidade do velho - na mídia. Os exemplos foram as telenovelas. Eram escassas e/ou 
desimportantes as personagens de velhos naquelas produções. Não estavam presentes ou apareciam de forma caricata, 
como o “vovozinho (a) dedicado (a)” ou o velho cheio de cupidez e sempre nos núcleos secundários. 

Não se trata de afirmar que não deva existir tal visibilidade. Pelo contrário, o velho deve estar na novela, progra-
mas de auditório e publicidade porque está no mundo. A observação é que tem-se que romper com imagens simplifica-
das que impõem ao velho o papel de frágil, sem autonomia, sem voz ou, como divulgado em campanhas publicitárias, o 
velho caracterizado como criança. 

Exemplo recente é da Campanha de Previdência Privada do HSBC, no final de 2008. Veiculada repetidamente 
na televisão, mostra um grupo de velhos que assume características infantis. A campanha pretendia ressaltar a possi-
bilidade de que - com a Previdência Privada do banco - todos terão um futuro feliz, sem preocupação. E onde está a 
felicidade senão na infância? Na velhice não há como ser feliz e despreocupado.  É fundamental que a mídia apresente 
ao público imagem mais complexa do velho como velho e não travestido ou fantasiado.

Em outra abordagem, Guita Debert (2002) observando a visibilidade do velho, assinala como a mídia é carre-
gada de representações do envelhecimento também como culpabilização:

As imagens do idoso na mídia são, assim, ativas na criação de novas hierarquias sociais, na 
medida em que a velhice e o envelhecimento passam a ser uma espécie de doença autoinfligi-
da, resultado da negligência com o corpo e com o bem-estar. Ser velho ou se comportar como 
velho são questões de escolha, são coisas que poderiam ser evitadas se as opções cuidadosas e 
corretas tivessem sido postas em ação. Essas novas imagens da velhice - em sintonia com a cul-
tura do consumidor, com certas práticas gerontológicas e com as políticas públicas interessadas 
em reduzir os custos da saúde - transformam o direito de escolha num dever de todos, numa re-
alidade inescapável a que estamos todos condenados. A responsabilidade individual pela escolha 
é igualmente distribuída, mas sabemos que os meios para agir de acordo com essa responsabili-
dade não o são. Acrescentar liberdade de ação à desigualdade fundamental da condição social, 
impondo o dever da liberdade sem os recursos que permitem uma escolha verdadeiramente 
livre é, numa sociedade altamente hierarquizada como a brasileira, uma receita para uma vida 
sem dignidade, repleta de humilhação e autodepreciação. 

O que esperar da noção/ideia construída do velho e do envelhecimento em nossa cultura, divulgada e reprodu-
zida pela mídia? Qual o tipo de visibilidade que se quer para o velho e a velhice? Todas as formas de ação valem a pena, 

47 Nosso retrato, trabalho 
apresentado pela pes-
quisadora deste estudo, 
para conclusão de curso 

de especialização em Gerontologia 
Social, à Profª Elvira de Mello Wag-
ner, no Instituto Sedes Sapientiae 
SP, em 2001, no qual são analisadas 
telenovelas das décadas de 80 e 90 
da principal emissora produtora. 
Na oportunidade a escolha recaiu 
sobre a telenovela por entender-se 
que se trata de instrumento midiá-
tico de grande alcance e penetração 
e, de certa forma, exibia um reflexo 
de uma organização social. 
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por isso, considera-se conveniente a visibilidade oferecida pela ação do velho no ciberespaço - lugar também midiático 
- e que na contemporaneidade surge como local privilegiado e reconhecido da força jovem. Particularmente os blogs 
analisados repercutem positivamente, contribuindo para a des-construção de estereótipos.

Que visibilidade é essa proporcionada ao velho pelo blog? O de Amélia, por exemplo, foi amplamente anun-
ciado e divulgado pela imprensa internacional. A autora recebeu prêmios e menções de órgãos da imprensa em todo o 
mundo. Maria Amélia Lopes Soliño - cidadã espanhola - é hoje fi gura pública na Europa, a ponto de uma semana 
antes das eleições - em 2008 - na Espanha, ser recebida pelo primeiro ministro socialista espanhol, José Luis Rodríguez 
Zapatero, que concorria à reeleição.

“Fue encantador, las masas lo quieren por su transparencia y su manera de comunicarse con el ciudadano. Me 
hubiera gustado hablarle más, pero la emoción era tan fuerte que me quedé sin palabras.”

http://amis95.blogspot.com/2008/02/zp.html

O blog deu visibilidade a essa velha e também à velhice para além do ciberespaço. Sua imagem pode ser deli-
beradamente construída? Não há elementos sufi cientes para se afi rmar sim ou não. Mas o blog lhe trouxe notoriedade, e 
também ao seu discurso.  

Considera-se ser esta uma forma importante de visibilidade, pois coloca o velho como protagonista de uma ação 
ao mesmo tempo que amplia sua voz.

Ao contrário de Fernando Jorge, das blogueiras do Clube da Melhor Idade ou de Astrid, não partiu 
de Amélia a idéia de criação do blog - conforme informado em seu perfi l. Ela o recebeu de presente do neto quando 
completou 95 anos, mas apropriou-se e faz dele espaço de expressão.

“considera-se conveniente 
a visibilidade oferecida 
pela ação do velho no 

ciberespaço”
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O blog remete o internauta ao de outros velhos. Caso, por exemplo, de Olive Rilley - falecida em meados de 
2008 - que mantinha um blog de expressão individual48. Olive era considerada a blogueira mais velha do mundo,  com 
108 anos. Andava em cadeira de rodas, tinha postado em seu blog - um amigo chamado Mike Rubbo digitava seus posts 
- vários textos, desde fevereiro de 2007, sobre a vida moderna e suas experiências durante o século XX. Comunicava-se 
por meio de seu blog com pessoas de todo o mundo e dizia que gostava da notoriedade que tinha adquirido porque lhe 
permitia manter a “mente fresca”.

Amélia e Olive mantinham relacionamento afetivo na blogosfera. Para ambas, o ciberespaço surgiu como 
ampliação dos espaços sociais que de outra forma talvez não tivessem oportunidade. A exploração da interatividade in-
centiva a criatividade e a sociabilidade, além de ser exemplo do acesso ao ciberespaço no cotidiano dos velhos - ou para 
pessoas com qualquer tipo de fragilidade - que pode alterar perspectivas de isolamento. Conforme afi rma Sant’Anna 
(2006, p.108):

Atualmente, em diversos países, pessoas idosas com problemas de audição ou de locomoção têm 
possibilidade de ampliar contatos com moradores de diferentes regiões graças à Internet. [...] 
Algumas delas possibilitam a construção de rede de laços afetivos e informativos sem a presença 
real dos corpos [...]. 

Em postagem de 5 de março de 2007 há diálogo mantido no blog de ambas. Maria Amélia deixa comentário 
no blog de Olive e recebe como resposta outro comentário em seu blog. Neste exemplo, Mike - que digitava os textos de 
Olive em seu blog - assinala que o blog de Maria Amélia inspirou-o a criar o de Olive:

María Amelia dice:
A esta señora de tantos años le digo que me alegro mucho que otras viejas como yo se pongan con el Internet y 

que haga propaganda de que todo el mundo coja el Internet. Tendrá amigas, buenos consejos y tendrá felicidad, 
que a nuestra edad ya sabe que es muy difícil.

Mucho ánimo en su blog

Hola, María Amelia. Nos honra mucho que usted haya dejado un comentario en nuestro blog. Fue, por su-
puesto, su blog el que me inspiró para hacerle un blog a Olive. Cuando oí lo que había hecho su nieto para usted, 

me parecía natural hacer la misma cosa para Olive.

48 Cf. Disponível em: 
<http://www.allabouto-
live.com.au/>. Acesso 
em: 15 dez.2007

“A exploração da interatividade 
incentiva a criatividade e a 
sociabilidade, além de ser 

exemplo do acesso ao ciberespaço 
no cotidiano dos velhos - ou 

para pessoas com qualquer tipo 
de fragilidade - que pode alterar 

perspectivas de isolamento.”
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Por cierto, me gustó mucho su historia de la epidemia de gripe y como usted comió galletas en secreto y per-
manecía sana. Esa historia me ayudó a hacerle recordar a Olive las historias de su juventud, 

y muchas que aún quedan por venir.
Recuerdos y que tenga buena salud

Amélia incita outros velhos a se apropriarem da Internet, para que falem da vida, de si, exprimam opiniões. Em 
post de setembro de 2007 exorta:

(...) Yo me canso de decirlo. Yo ahora no estoy sola, hoy tengo para pasar el rato 
em manojo de cartas, que no sé si me dará tiempo a leerlas todas. 

Vuelvo a repetir a las ancianas...¡¡¡Que no se duerman!!!, ¡¡¡Que cojan Internet!!!. Que cuenten sus vidiñas...sus 
cosas que tienen. ¿Que crees tu que no le hacen gracia?. Ya ves, le hacen gracia las cosas 

de los viejos. Decir vuestras peripécias que pasasteis y pasais...porque todas pasamos a todas las edades...

Y este Internet vale em capital. Se están haciendo todas las operaciones por Internet...Pero esas que hablan del 
Internet no se dan cuenta de que se esta viviendo del Internet...

Publicado por mariaamelia en 20:07 90 comentarios  
Etiquetas: ciberabuelos, el Internet 

sábado 1 de septiembre de 2007 

ou ainda:

(...)  Ahora que yo llevo una vejez bastante buena, porque ya ves como me complacen. (...) Pues así os digo que
 le digais a vuestros hijos y nietos que os complazcan para pasar una vida agradable. Porque la vieja también 

tiene sus ganas de vivir. Porque se ve que se va agotando y si no le dan para entretenerse pues se va muriendo. 
Y cansada, sóla, sóla... no discurre, la mente se va entorpeciendo. 

Publicado por mariaamelia en 10:16 45 comentarios  
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O blog de Amélia contém em seus tags - palavra-chave ou termo associado com alguma informação abordada 
no espaço - a opção ciberabuelos - que remete a comentários postados por velhos do mundo inteiro e a posts da blogueira 
que trata do assunto.

A notoriedade de Amélia Soliño proporcionada pela mídia serve para expandir - além da blogosfera - a di-
vulgação de seu blog e assim aumentar o número de acessos e comentários - que atuam de forma a se autoalimentarem 
- ação fundamental para a manutenção do blog. Mas pelo menos os blogueiros aparecem como são: velhos internautas 
que se expressam nesse espaço relatando experiências, expressando opiniões, ou seja, atuando no mundo e ampliando a 
interação social.

Fernando Jorge, nas respostas que enviou para esta pesquisa, assinala também a importância dessa visibi-
lidade externa proporcionada pelo blog: “Tenho tido a sorte de ser entrevistado por vários tipos de mídia e com tudo isso 
aumentou também as vendas dos meus livros. Fiquei impressionado e muito feliz. O site e o blog me deram divulgação, 
amigos e leitores.” O blog e sua homepage lhe proporcionaram visibilidade na mídia, que transcende a blogosfera. Apesar 
de ser profi ssional com muitos anos de carreira e autor de diversas obras, admite que sua rede de relações aumentou por 
causa do blog. 

Por outro lado, a visibilidade interna - o grupo que se forma e se relaciona no blog - é essencial para a permanên-
cia e continuidade da comunidade. Caso não seja acessado e alimentado com comentários, o blog tende a desaparecer.

Como a manutenção do espaço depende da interação, observa-se nos blogs analisados - como parte da cultura 
da blogosfera - uma dinâmica de convites e recados de visitas aos blogs dos internautas que fazem parte da comunidade, 
certifi cando a atuação do grupo e a atenção constante dos blogueiros. A ação pode caracterizar, além do esforço de coo-
peração, elemento de indicação de participação e integração à comunidade.

 PauloMauricio disse... 
Oi Astrid, tudo bem c você. Obrigado pela sua visita. Seu blog também é lindo. Gostei de conhecê-lo. Já vi que 

vale a pena retornar. Ótimos poemas. Se eu não me engano... Acho que lhe conheço do orkut. Tenha uma ótima segunda 
feira, querida. Bjs.

Comentário publicado no blog de Astrid - 9 de julho de 2007 10:43

“Por outro lado, a visibilidade 
interna - o grupo que se forma 

e se relaciona no blog - é 
essencial para a permanência e 
continuidade da comunidade. 

Caso não seja acessado e 
alimentado com comentários, o 

blog tende a desaparecer.”
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 Deah disse..
oiiii queria pedir um favorzinho, passa no blog da minha amiga TAMBÉM

http://izikor.blogspot.com/
beiiijãooo

Comentário publicado no blog de Astrid -17 de março de 2008 16:11

Comentário publicado no blog de Fernando Jorge - 30.09.07, às 17:53:14, 
Mundo teen disse: 

adorei esse texto das pedras mt legal...
esse blog é mt bem formulado...passa lá no meu e informe-se somos um blog de 

jornalismo amador... não eh tão chick como esse até pq somo amadores...
http://s2s2s2.blog.terra.com.br/

fique com Deus e mt paz...
deixe sua marca lá pra saber q vc passou eim...

bj no s2

  [jussara] [jualled@hotmail.com] [http://alled.zip.net] 
Oi Meninas que post lindo.Tambem desejo a vocês tudo o que esta contido no post.Obrigada pela carinhosa 

visita.Levando o Award e Presente de Inauguração.Tenham um otimo final de semana.Beijos carinhosos.ju

Comentário publicado no blog do Clube da Melhor Idade - 14/11/2008 20:33 

  [Criss] [http://www.brincandocomarte.blogspot.com/] 
Oi Meninas. Vou dar uma passadinha para ver as homenageadas da vez. Como sempre deve estar tudo 

muito lindo. AH! Tem um PRÊMIO que eu ofereci a vocês esperando lá no meu blog. 
Não deixem de pegar. Foi ofertado com carinho. Um maravilhoso final de semana. Beijos mil! :-)

Comentário publicado no blog do Clube da Melhor Idade - 25/10/2008 15:43 
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Betty e Sandra - Clube da Melhor Idade - assinalam a visibilidade interna como elemento signifi cativo e de 
satisfação: “O Clube da Melhor Idade é muito conhecido entre os blogueiros. Somos muito solicitadas. E conhecidas. Incrível 
isso né?”. Deixam transparecer na resposta - a uma das questões enviadas para a pesquisa - o prazer que sentem pelo 
reconhecimento interno. Assinalam que passam muito tempo respondendo a mensagens e postando no blog.

Interação Social e troca afetiva

Dedicação, desabafos, confi dências e acolhimento estão nos blogs de expressão pessoal - não informativo - e 
aparecem nos posts e comentários. Essa forma de discurso é constante e trata-se de elemento importante na construção 
das relações afetivas e sustentação da comunidade. 

No blog da Astrid encontram-se relevantes exemplos dessa ação, e onde ainda é possível observar e reconhecer 
uma interessante dinâmica, marcas da oscilação entre a intimidade/exposição e o privado/público nos registros.     

Em alguns comentários informa-se - e fi rma-se - a intenção de continuidade de um diálogo usando instrumen-
to de maior privacidade, o correio eletrônico. Uma forma para manter certo grau de privacidade e intimidade, mesmo 
após ter optado pela exposição e publicidade de um blog. 

Alguns comentários cruzados no blog de Astrid foram acompanhados. Em 12 de junho de 2008 01:44, Ana 
Beatriz publica comentário no blog Poemas e poesias de amor  uma poesia e deixa mensagem parabenizando a autora 
pela iniciativa de seu espaço.

Seguindo a trilha do comentário há, em 18 de junho, um outro, agora publicado por Astrid no blog de Ana 
- Poesias de Amor de Ana49 - com um discurso-padrão de elogios ao blog e o aviso de que o diálogo terá continuidade 
pelo correio eletrônico - Vou mandar um e-mail para vc.

 ana beatriz formignani disse... 
oi Astrid, parabéns pelo seu blog, amei e parabenizo a vc pela sua iniciativa, de postar nossas 

poesias e divulgar essa arte maravilhosa, postei um poema pra vc e espero que vc goste!
um grande bju e parabéns mas uma vez..

12 de junho de 2008 01:47

“Ainda que eu segure nós de lágrimas”
1 comentário - Mostrar postagem original

49 Disponível em: 
<http://biapoemas.blo-
gspot.com/>. 

“Dedicação, desabafos, 
confi dências e acolhimento 

estão nos blogs 
de expressão pessoal.”
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Comentário de Astrid no Blog de Ana - Poesias de Amor de Ana...
 Astrid disse... 

Ana Beatriz querida
Que lindo seu blog, adorei!

Obrigada por mais essa poesia, é linda.
Vou mandar um e-mail para vc.

Beijos carinhosos.
Astrid

18 de junho de 2008 16:25

A mesma intenção de privacidade surge em outro comentário - agora de Anete50 - que se restringe praticamente 
ao aviso do e-mail. 

 Senhora das Fadas disse... 
Oi! Amiga!
Boa tarde!

Te mandei um e-mail direto de onde fi z aquele canto de comentários.
Bjokas encantadas

Anete
18 de Abril de 2007 13:16

O blog de Astrid, apesar de - segundo sua criadora - ser espaço para divulgação de poesias e poemas de amor, 
apresenta a característica de acolhimento de forma particular, quando alguns diálogos constroem-se nos comentários pu-
blicados e têm continuidade em outros espaços virtuais privados - e-mail, por exemplo - como alternativa para interação 
e cuidado em não expor o outro, demonstração de respeito e cuidado. Como exemplo,  na sequência de comentários entre 
Astrid e uma das internautas que acessam seu blog. No diálogo mantido pelas blogueiras foi essencial a busca pelos 
comentários nos dois blogs - de Astrid e Deah - http://andreaboulhosa.blogspot.com - para acompanhar e perceber a 
intenção de acolhimento por parte de Astrid.

50 <http://senhoradasfa-
das.blogspot.com/> 
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 Deah disse... 
Obrigado Astrid por sempre se preocupar comigo...mas as coisas parecem não ser tão faceis assim, estou entre 

duvidas e decisões. Talvez isso seja pq dizem que adolescencia é um período de duvidas...Obrigadooo mesmoo vc é incrivel
19 de maio de 2008 17:14

Postar um comentário em: Nossos Escritos
 Astrid disse... 

Oi Déah
A cada visita sua, fico mais feliz, é muito bom sabermos que tem alguem que gosta da gente, lembra da gente

se preocupa da gente, vixiiii...quantas “gentes”...rsss.
Mas é exatamente isso que eu sinto em relação a vc, me preocupo com vc. Tem dias que seus escritos me deixam 

apreensiva, outras não.
Mas com certeza é como vc mesma escreveu, a adolescência, uns sentem mais outros menos, e raramente os fami-

liares entendem isso, só mesmo quem já passou por isso, ou amigas da mesma idade que ainda estão nessa fase.
Espero que logo vc passe por isso, eu sei que gosta de estudar, vá á luta e sempre em frente amiga.

Amanhã vc será alguem, alguem amada e querida, bem isso vc é, só que acha que não é.
Será que entendeu o que escreví???

Tenha uma boa noite
e uma exclente semana

bjs no coração
19.5.08

Todos os blogueiros - nas respostas enviadas - registram a oportunidade de fazer amigos e os laços afetivos como 
elementos importantes para a criação e manutenção dos blogs. Nas respostas constata-se a sociabilidade como associação 
pura e simples, sem interesses outros que não o da própria associação. 

Betty Blue - uma das blogueiras do Clube da Melhor Idade - ressalta que “é muito gostoso [manter o blog]. 
É um excelente entretenimento. Isso sem falar nas boas amizades que fazemos, nas trocas e na interação que estabelecemos, 
com pessoas que talvez nunca venhamos a encontrar pessoalmente, mas que vamos aprendendo a querer bem”. Da mesma 
forma, para Sandra, também do Clube, “inicialmente foi a curiosidade que me fez criar um blog. E também a vontade de 
interagir com diferentes pessoas. Estou longe da minha família, dos meus amigos. Casei e moro fora do Brasil. É uma forma 
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de me distrair e ocupar meu tempo.”
Fernando Jorge afi rma que o site e o blog lhe deram “divulgação, amigos e leitores”. Menciona ainda para o 

fato que “a velocidade do ciberespaço traz o benefício de estarmos mais perto das pessoas de forma ágil, podemos conhecer e 
conversar com pessoas em qualquer parte do planeta.” 

Astrid, por sua vez, declara sua experiência no mundo virtual: “Estou na vida virtual desde o ano de 2000, co-
mecei no ICQ, já freqüentei sala de bate-papo da 3ª idade, ia a encontros para conhecer “as amigas”, é uma emoção muito 
grande, tenho Orkut, msn, mas hoje estou focalizada nos meus 6 fl ogs e 2 blogs (...) tenho muitos amigos nos fl ogs, não im-
portam raça, cor, idade, religião, sexo e beleza, o que vale é a beleza interior, e isso sinto logo nos primeiros contatos. Tenho 
amigas maravilhosas, que nunca tive na vida real”.

Maria Amélia Soliño ao relatar por que mantém o blog afi rma: “Eu queria conhecer novas pessoas, e agora 
conheço pessoas de todo o mundo! Quando comecei eu não percebi que conheceria pessoas de todas as partes do mundo, mas 
agora me acostumei a ele (...). Antes eu estava muito abatida porque não tinha com quem falar. Meu neto saía para o tra-
balho e eu fi cava sozinha. Agora tenho amigos que me escrevem e dizem coisas agradáveis. Estou encantada com a Internet. 
Tenho mais de um milhão de amigos que me escrevem de todas as partes do mundo”.

Não apenas na troca afetiva transparece a interação social no espaço do blog. Surgem manifestações sobre temas 
mais amplos - de interesse social - demonstrando o poder de divulgação e mobilização que ultrapassa o espaço virtual. 
Revelando  ser também uma forma de utilização de ação e expressão no ciberespaço. Cotas nas universidades, exploração 
sexual de crianças, homenagem à Imprensa brasileira são assuntos abordados que divulgam e disseminam informações e 
geram discussões. No exemplo novamente foi preciso acompanhar a rede social formada no blog de Astrid. 

  claudia(essencialmentefeminina.zip.net disse... 
olá miguxa!!!passadinha para matar a saudade e te chamar para fazer parte de uma blogagem coletiva q será 

feita no dia 18 de maio,o assunto é de sumo interesse a todos nós,será sobre o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.conto com a sua participação.tenha uma maravilhoso fds!!!beijão:)

Comentário para post/poema no blog de Astrid em 9 de maio de 2008 10:13

Comentários cruzados entre Astrid; Dri e Deah no blog de Deah

 Adri /Dri /Drika disse... 
Oiii memina, vc tem razão nada melhor do que conseguir nosso proprio dinheiro como fruto de nosso esforço e 

“Não apenas na troca afetiva 
transparece a interação social 

no espaço do blog. Surgem 
manifestações sobre temas mais 

amplos - de interesse social 
- demonstrando o poder de 

divulgação e mobilização que 
ultrapassa o espaço virtual.”
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trabalho, vc aprende a dar valor as coisas... Sobre a cotas, como tudo no Brasil nao funciona é uma palhaçada, não somos 
iguais perante a lei (deveríamos, mas sabemos que nao é assim) então pra cota??? Cada um deve passar por mérito pró-

prio... acredito esse lance de cota, já seja uma discriminação... Bjuuu
16 de abril de 2008 18:16

 Astrid disse... 
Bom dia Déa

ref. ao seu post, tudo que leva a melhorar o ensino público sou 100% à favor.
Todos tem o direito a uma boa educação, boas escolas e bom ensino, infelizmente as professoras também 

não tiveram essa chance, consequentemente é um projeto a longo prazo.
Infelizmente o Brasil é um país de muitas desigualdades socias, a pobreza e fome,

 falta de saúde e educação estão cada vez a desejar mais.
Obrigada pela visita, desculpe a demora.

Tenha uma linda e abençoada semana,
repleta de paz e amor.

bjks mil
21.4.08

10.09.07
Comunicado

   Dentro de poucos meses, desde o inicio de 2008, vai ser comemorado o Bicentenário da Imprensa Brasileira. E os 
preparativos vão começar, pois a FENAJ (Federação Nacional de Jornalismo), a Associação Brasileira de 

Imprensa (ABI), e o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, o maior do país, garantem que no ano de 2008 
esse bicentenário não passará em branco. 

   Devido a fuga de D. João VI para o Brasil, nasceu no Rio de Janeiro, em 1808, 
a Imprensa Régia. Daí o Bicentenário. Idealizado pela FENAJ, será erguido em Brasília, próximo à Esplanada dos 

Ministérios, o Monumento à Liberdade de Imprensa. 
   No Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado, vão ser realizadas, ao longo de 2008, várias 

sessões para homenagear o Bicentenário. O mesmo ocorrerá nas Assembléias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores. 
   Livros sobre a história da nossa Imprensa e sobre os seus aspectos, como violências contra jornalistas, as perse-

guições que sofreram, serão adotados pelos professores dos já numerosos cursos de jornalismo que existem 
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no Brasil, a fi m de servirem como tema de dissertações e material de pesquisa. 
Palestras, cursos e conferências, também serão realizados, 

promovidos por entidades como a ABI, FENAJ e a ABL. 
 criado por Fernando Jorge 

 10:06:54 
 #comentários (0)

Aprendizado

Os integrantes da comunidade virtual têm no ciberespaço, ainda, local de compartilhamento de informações 
e aprendizado. Orientações, dicas sobre questões técnicas dos programas que auxiliam na construção, manutenção e 
personalização do espaço virtual. 

Apesar das ferramentas disponíveis para a construção dos blogs serem simples e amigáveis - conforme mencio-
nado como um dos elementos que possivelmente facilitaram a popularização dos blogs - apropriar-se dessa linguagem 
com o objetivo de personalizar seu espaço e otimizar os recursos disponíveis, tornam-se temas de comentários e posts na 
interação mantida entre o blogueiro e sua comunidade.

Atelier Se você gosta de artesanatos, PSP* e trabalhos manuais, aqui nes-
ta sala você vai encontrar pessoas prendadas e que nos transmitem seus 
sentimentos através da arte.  
  Apresentação do Atelier no Clube da Melhor Idade

 Senhora das Fadas disse..
Oi! Minha querida!

Boa tarde!
Ainda to tentando me enterder com esse blog.

Bjokas encantadas
http://img389.imageshack.us/img389/221/arranjocesta1gp5.gif

“Os integrantes da 
comunidade virtual têm no 

ciberespaço, ainda, local 
de compartilhamento de 

informações e aprendizado.”
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16 de Abril de 2007 13:50
Comentário para Post/Poema postado em 15 de abril, às 22h21

 Senhora das Fadas disse...
Oi! Minha querida Astrid!

Boa tarde!
Não sei o que aconteceu, mas realmente o meu templaste,acho que é este o nome, num tava aparecendo, 

tive que fazer tudo novamente.
(...)

Bjokas encantadas
Anete

Comentário para Post/Poema postado em10 de maio de 2007 14:22

Comentário de Astrid no blog senhora das fadas
 Astrid disse... 

OI amiga, linda homenagem para o dia das mães, parabéns!
Hoje o template51 apareceu...rss.

(...)
Astrid

9 de maio de 2007 15:34

  claudia disse..
oi miguxa!!!passando para deixar um beijos e dizer q tem vírus novo na área, para saber mais detalhes eu 

postei sobre isso no meu doce cantinho,ok? estou visitando hoje todos os meus miguxos e miguxas para avisar, 
pq esse vírus ainda não tem anti-vírus.beijos!

 Eliene Lima disse... 
Oi será que vocè me dizer como faço para colocar um som romantico no meu blog, 

gostei tanto do seu blog e do lindo som que colou, te agradeço se poder me dar uma dica.
meu e-mail é amigaeli31@hotmail.com

Fico no aguardo de sua resposta, um abraço de sua fã.
3 de julho de 2008 15:09

51 Templates são designs 
pré-definidos de apre-
sentação de um blog. Po-
dem ter imagens ou não.  
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Nas questões respondidas pelos blogueiros, surgem elementos de apropriação da técnica - e do novo espaço 
social - como elemento importante para manutenção e/ou criação no ambiente virtual, como relata Betty do Clube da 
Melhor Idade: “Então descobri o blog. E criei um pra mim. Era modesto. Com o tempo fui me familiarizando com os 
macetes e melhorei o visual daquele mundinho só meu. Dei a ele o título do nick que usava no chat: Sentada No Sofá Blue. 
O tempo passou e nas minhas garimpagens virtuais encontrei um blog que despontava no cenário: o Clube da Melhor Idade. 
Associei-me a ele e comecei a participar ativamente quando, num belo dia, fui convidada, pelas fundadoras, a fazer parte 
da equipe”. Não por acaso, desde a descrição inicial se apontava o Clube como um dos blogs que traziam elementos e 
técnicas mais sofi sticadas. Tal prazer é assinalado por Sandra: “Inicialmente foi a curiosidade que me fez criar um blog. E 
também a vontade de interagir com diferentes pessoas.  (...) tenho tempo de sobra e gosto demais da parte gráfi ca e de mexer 
com PSP52. É um desafi o”.

A expressão demonstra como os velhos apropriaram-se da técnica. Informações e orientações sobre o uso estão 
presentes nos posts, comentários e na intenção dos velhos ao criarem seu espaço.

Algumas Reflexões sobre o ciberespaço – 
apontamentos e observações sobre os weblogs analisados

 
Agora que estamos descobrindo o sentido de nossa presença no planeta, pode-se dizer que uma 
história universal verdadeiramente humana está fi nalmente começando. A mesma materiali-
dade, atualmente utilizada para construir um mundo confuso e perverso, pode vir a ser uma 
condição da construção de um mundo mais humano. Basta que se completem as duas grandes 
mutações ora em gestação: a mutação tecnológica e a mutação fi losófi ca da espécie humana.
A grande mutação tecnológica é dada com a emergência das técnicas da informação, as quais 
- ao contrário das técnicas das máquinas - são constitucionalmente divisíveis, fl exíveis e dóceis, 
adaptáveis a todos os meios e culturas, ainda que seu uso perverso atual seja subordinado aos in-
teresses dos grandes capitais. Mas, quando sua utilização for democratizada, essas técnicas doces 
estarão a serviço do homem.
Muito falamos hoje dos progressos e nas promessas da engenharia genética, que conduziriam a 
uma mutação do homem biológico, algo que ainda é do domínio da história da ciência e da téc-
nica. Pouco, no entanto, se fala das condições, também hoje presentes, que podem assegurar 

52 Paint Shop Pro - pro-
grama de edições de 
imagens 
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uma mutação fi losófi ca do homem, capaz de atribuir um novo sentido à existência de cada 
pessoa e também do planeta. (SANTOS, 2006, p.174) (grifo nosso)

 
Ao considerarmos a importância do desenvolvimento tecnológico, não devemos perder a perspectiva que ele 

deve ser condição para a construção de um mundo mais humano. O avanço tecnológico só nos serve se associado ao 
avanço nas condições do homem na terra. Acompanhando a refl exão de Milton Santos, falemos dos avanços da técnica, 
mas nos atentemos também para as repercussões diante da existência do homem.

 A Internet - como mencionado reiteradamente no texto - apresenta-se na contemporaneidade como lugar 
privilegiado de experimentação. No entanto, inicio estas refl exões com uma ilustração: o romance de Joaquim Manuel 
de Macedo, A luneta mágica, como apoio para a análise e observação da presença da tecnologia, particularmente da 
tecnologia digital, no cotidiano. 

Na obra, o leitor é apresentado ao personagem Simplício - e o nome conta algo sobre ele - “duplamente míope”, 
descreve-o o autor, no caráter e fi sicamente. 

Simplício, na ânsia de enxergar, recorre a um mágico que lhe entrega uma luneta que tem o poder de - se fi xada 
em algo por mais de um minuto - mostrar-lhe o mal. De posse do objeto que lhe permite ver - e não conseguindo con-
trolar-se - fi xa a luneta e descobre o mal no amanhecer, nos quadros, nas pessoas de sua família, em tudo ao seu redor. 
Desesperado, quebra o objeto. 

Ao procurar novamente pelo mágico, recebe outra luneta. Diferentemente da anterior, tem o poder - depois de 
fi xada por mais de um minuto - de mostrar o bem. Da mesma forma, Simplício fi xa a luneta e só enxerga o bem. Com o 
passar dos dias e depois de um primeiro momento de deslumbramento, afl ige-se ao perceber que não consegue diferen-
ciar nada ao redor. Tudo é o mesmo, não existem nuances. 

Tenta matar-se, e é salvo por um amigo que encerra: “Exagerar é mentir (...). Cada qual é o que é e cada qual tem 
as suas qualidades e seus defeitos.” 

Os avanços tecnológicos, instalados na segunda metade do século XX, ao ensejarem novas práticas sociais, de-
mandam do homem, o desenvolvimento de novas competências para entender, utilizar e apropriar-se dos instrumentos. 
Particularmente, a conjunção computador + Internet tem provocado transformações sobre as quais há entendimentos 
diversos - positivos ou negativos -, dependendo do modo como se observa.

 Refl etir sobre as transformações e repercussões auxilia a focalizá-las pelo tempo certo - nem mais, nem menos 
- pretensão deste estudo.

Entendemos e admitimos que as dinâmicas engendradas pelas novas tecnologias criam exclusões perversas. No 

“O avanço tecnológico 
só nos serve se 

associado ao avanço nas 
condições do homem

na terra.”
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entanto, pretendemos abordar e identifi car algumas possibilidades - até então improváveis - que se abriram de interação, 
acesso à informação e experimentação em todos os campos, e estudar exemplos de práticas que acontecem no ciberespa-
ço, tomando como referência weblogs de idosos.

A Internet avançou vertiginosamente como tecnologia da informação nas últimas décadas e tornou-se instru-
mento para o qual convergem a diversidade e uma profusão de opiniões e discussões sobre todas as áreas. Possibilita a 
experimentação de novas formas de expressão, sociabilização e aprendizado.

O velho se apropriou desse espaço, mas percebe-se - e o trabalho deixa transparecer - que ainda timidamente. 
Ao nos decidirmos pelo recorte e iniciarmos a coleta de exemplos de atuação do velho no ciberespaço, utilizando sítios 
de busca para localizar exemplos de weblogs ativos de idosos - enfoque proposto - poucos foram encontrados. O que 
demonstra?

Deve-se levar em conta que dos quatro weblogs que formaram o corpus do trabalho, dois foram revelados pela 
mídia - o rádio, para o blog de Fernando Jorge, e a mídia impressa para o blog de Maria Amélia Soliño - e os outros dois 
acompanhados – Astrid e das blogueiras Sandra e Betty Blue – como resultado da busca proposta, sendo a idade um dos 
critérios de seleção. Muito pouco, se se pensar nos dados apresentados no texto: no mundo há quase 1 bilhão de blogs 
ativos.

Algumas questões podem ser elencadas. O velho cria seus weblogs, mas evita revelar-se - pela idade - em seu 
perfi l? Exemplo curioso é o segundo blog de Fernando Jorge. O blogueiro cita, em seu perfi l: “Idade: 53 anos”. Engano, 
brincadeira? Em seu primeiro blog selecionado para análise, http://fernandojorge88.blog.terra.com.br/, Fernando divul-
gava no perfi l a idade de 78 anos em 2007. Deduz-se que completará 80 anos em 2009. 

Do mesmo modo, as blogueiras do Clube da Melhor Idade. Das três apresentadas como criadoras e responsá-
veis pela manutenção, Betty Blue não declara a idade e Rose Marie informa que tem 60 anos, mas ressalva que “aparenta 
apenas 30”.

 Isso é curioso, já que um dos elementos do ciberespaço que certamente subverteriam valores de nossa cultura, 
manifestado pelos blogueiros nas respostas a este estudo, é exatamente a possibilidade do convívio, que valoriza a apro-
ximação por interesses comuns e afi nidades em detrimento das aparências. Astrid assinala explicitamente, na resposta à 
pesquisa, que considera a relação social virtual mais profunda porque se baseia no interior da pessoa com quem se esta-
belece contato. A relação construída no ciberespaço - com base em afi nidades e interesses comuns - prescinde do contato 
físico e tem potencial para formular novos modelos de relações.

Não seria tarefa fácil ler a pesquisa, debruçando-se sobre os blogs exemplifi cados, identifi car - sem informações 
prévias - que são parte de uma rede cujo protagonista é um velho.  Os internautas têm em mente aparência ou idade do 
blogueiro? Ou navegam e “ancoram” nos blogs nos quais percebem afi nidades e interesses comuns? A idade declarada do 

“já que um dos elementos do 
ciberespaço que certamente 

subverteriam valores de nossa 
cultura, manifestado pelos 

blogueiros nas respostas a este 
estudo, é exatamente a possibilidade 

do convívio, que valoriza a 
aproximação por interesses comuns 

e afi nidades em detrimento das 
aparências.”
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blogueiro é incentivo ou empecilho para se acessar um blog? 
Não se deve esquecer que a questão etária é fundamental em nossa sociedade. São aceitas com naturalidade as 

regras, que determinam , por exemplo, que para dirigir é preciso ter 18; para estar sob a proteção do Estatuto do Idoso, 
só após os 60 ou sob a proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente (com a ressalva que criança tem até 12 e o ado-
lescente entre 12 e 18) só até os 18.

O tempo é construção cultural como tantas outras. Apega-se e se quantifi ca o Khronos53. Não por acaso, frequen-
temente surge representado como uma fl echa, em trajetória linear, sem volta. Não viria daí a noção de que o velho está 
próximo - e quanto mais velho, mais próximo - do fi m? E se está próximo do fi m, de que adianta aprender algo?    

 A referência ao tempo - quantifi cado, contabilizado - como elemento que qualifi ca é herança cultural. O 
tempo identifi ca, marca a idade. Referência que pode ser curiosidade intrigante para outra cultura, como mostra a 
narrativa a seguir:

Todo Papalagui é possuído pelo medo de perder o seu tempo. Por isso todos sabem exatamente 
[...] quantas vezes a lua e o sol saíram desde que, pela primeira vez, viram a grande luz. De fato, 
isso é tão sério que, a certos intervalos de tempo, se fazem festas com fl ores e comes e bebes. Mui-
tas vezes percebi que achavam esquisito eu dizer, rindo, quando me perguntavam quantos anos 
tinha: “Não sei...” “Mas devia saber”. Calava-me e pensava que era melhor não saber.
Ter tantos anos signifi ca ter vivido um número preciso de luas. É perigosa esta maneira de inda-
gar e contar o número das luas porque assim se chega a saber quantas luas dura a vida da maior 
parte dos homens. Todos prestam muita atenção nisso e, passando um número muito grande de 
luas, dizem: “Agora, não vou demorar a morrer”. E então essas pessoas perdem a alegria e morrem 
mesmo dentro de pouco tempo (SCHEURMAN, [s.d.], p.50). 

No texto encantador - que ajuda a considerar ludicamente o tema - Papalagui é o Branco, o Estrangeiro, toman-
do como referência os nativos de Samoa. Traduzido literalmente, é aquele que furou o céu. O primeiro missionário eu-
ropeu a desembarcar em Samoa chegou num veleiro branco. Os nativos, vendo o veleiro ao longe, pensaram que as velas 
brancas fossem um buraco pelo qual, “furando o céu”, o europeu havia surgido. Aqui há o modo de ver dos habitantes das 
ilhas sobre como o europeu concebe o tempo e o marca nas comemorações de aniversário. Incompreensível para aquela 
cultura a preocupação excessiva com o tempo. Acham por bem o aconselhar e o ajudar:

53 Na mitologia grega 
Khronos ou Chronos 
era a personifi cação do 
tempo. Os gregos an-

tigos tinham duas palavras para o 
tempo: chronos e kairós  Enquanto 
chronos refere-se ao tempo cronoló-
gico, ou sequencial, kairos refere-se 
a um momento indeterminado no 
tempo, em que algo especial acon-
tece. Cf.  Disponível em: <http://
pt.wikipedia.org/wiki/Chronos>. 
Acesso em: 16 fev.2009 



93

Cada um de nós tem o tempo em quantidade e nos contentamos com ele. Não precisamos de 
mais tempo do que temos e, no entanto, temos tempo que chega. Sabemos que no devido tempo 
havemos de chegar ao nosso fim e que o Grande Espírito nos chamará quando for sua vonta-
de, mesmo que não saibamos quantas luas nossas passaram. Devemos livrar o pobre Papalagui, 
tão confuso, da sua loucura! Devemos devolver-lhe o verdadeiro sentido do tempo que perdeu. 
(SCHEURMAN, [s.d.], p.52) 

A questão etária - e todas as implicações decorrentes - a preocupação com a aparência, surgem nos exemplos 
que trazemos. A idade, o tempo que se consome, percebemos que mesmo sendo o ciberespaço local privilegiado para 
experimentação ainda persistem, e observamos, a transposição desses valores.

Não há como ignorar que a aparência em nossa cultura é elemento central na identificação do velho, além da 
idade cronológica. Maria Helena Villas Boas54 discorre a respeito da identidade do velho e analisa qual o medo existente: 
envelhecer ou parecer velho?  A autora cita em seu texto a percepção de um grupo de idosos, ao serem inquiridos sobre 
a velhice, e registra:

 As considerações feitas pelos depoentes na sua maioria assinalam características presentes no 
corpo como demarcadoras da idade (perda de beleza, rugas, doenças, dificuldade de movimentos 
etc.). Nestas marcas, a perda da beleza [...] aparece como elemento primordial. É de se notar 
também que o padrão de beleza implícito é o da juventude [...] não se admite a possibilidade de 
outros padrões ou padrões alternativos [...] (MERCADANTE apud VILLAS BÔAS)

Como resultado, há a busca pela imagem perdida. A cornucópia mágica deve agora prover cremes, cosméticos 
e cirurgias que buscam, a qualquer preço, desfazer as marcas do tempo, a fim de alcançar o ideal imposto pela sociedade, 
o da juventude. São valorizados aqueles que conseguem disfarçar a aparência.

Há nos blogs analisados iniciativas que traduzem a valorização da aparência - como a eleição da Miss Melhor 
Idade, Gato do Clube ou Panteras da Melhor Idade - principalmente no blog do Clube da Melhor Idade. Em seu perfil, 
uma das blogueiras afirma que tem 60 anos, mas - adverte - a idade não condiz com a aparência. No item em que o blog 
é descrito registrou-se como uma contradição o fato de que as imagens de mulheres que “apresentavam os espaços” do 
Clube, que pretendia ser expressão de cidadãos idosos ou, eufemisticamente, autodeclarados Melhor Idade eram todas 
- sem exceção - jovens, como saídas de um catálogo de modas. 

Observa-se que mesmo no ciberespaço, em que se apresenta a alternativa ao convívio privilegiando as afinida-
des e interesses, ao invés da aparência a idade ainda surge como peso.

54 MERCADANTE, 
Elisabeth Frolich apud 
VILLAS BÔAS, Maria 
Helena. Medo de enve-

lhecer ou de parecer? Texto repro-
duzido pela autora e entregue aos 
alunos na disciplina Envelhecimen-
to, cultura e sociedade, no primeiro 
semestre de 2007 do Programa de 
Estudos Pós-graduados em Geron-
tologia da PUC/SP.
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Situar o envelhecimento na perspectiva da vida exige uma nova atitude, diferente daquela 
que pretende eternizar valores atribuídos em um dado período do vivente; mais que isso, im-
plica uma ruptura com a servidão aos valores vigentes. Tal concepção baseia-se, por um lado, 
em uma compreensão do tempo como sucessão cronológica, em que a vida se reparte em fatias 
representadas por períodos bem defi nidos – infância, juventude, vida adulta e velhice – e, por 
outro, no fato de que os valores de uma representação da juventude constituem modelos para 
as demais [...]. Tais questões exigem que se abandone uma postura reativa, que aceita os valores 
estabelecidos e os justifi ca (TÓTORA, 2006, p.29). (grifo nosso)

Ressaltamos - concordando com a autora - que apenas a crítica aos valores vigentes e mudanças de atitude 
levarão a sociedade a novas percepções sobre o velho e o envelhecimento. E é o ciberespaço local importante para essa 
experimentação. 

No ciberespaço se desconstrói a noção convencional de lugar como o conhecemos. Nele se rompe a noção do 
tempo da sucessão cronológica - compartimentado da modernidade -, as distâncias são transpostas em tempos “ime-
diatos” e as relações se pautam pelo tempo da interação, sendo construídas novas relações com o velho, baseadas na 
existência humana em que é possível a arquitetura de outros valores. 

A sociabilização sempre foi apreendida como dependente e a partir do conceito lugar/território. Notadamente 
os espaços de sociabilização tradicionais são a igreja; os espaços públicos; da família; do trabalho. A Internet possibilita 
alternativa à sociabilização que prescinde da coincidência do lugar comum, demonstrando a emergência de outro espaço 
- agora virtual - re-criando a sociabilidade, agora no ciberespaço. Nele, uma das transformações diz respeito exatamente 
à forma de habitar e, consequentemente, à forma de convivência. Ao se sociabilizar de outro modo, não se habita da 
mesma maneira. Serres (1997, p.12) assinala:

[...] já há muito tempo que telefonamos para os confi ns da Terra; as imagens vindas de lon-
ge deixaram de nos surpreender; separados por mil léguas, conseguimos reunir-nos para uma 
teleconferência e, inclusivamente, trabalhar juntos. Deslocamo-nos sem mover um dedo. Para 
sua pergunta: Onde tem lugar essa conversa?, responde que “num sítio virtual” [...] as conversas 
parecem “fundir-se e difundir-se”, como se um tempo novo organizasse um outro espaço. O ser 
aí expande-se. Dissolvendo as antigas fronteiras, o mundo virtual da comunicação conquista 
novas terras: junta-se às deslocações [...]. As páginas do antigo Atlas de geografi a prolongam-
se em redes [...] (grifo nosso)

“No ciberespaço se desconstrói a 
noção convencional de lugar como o 
conhecemos. Nele se rompe a noção 
do tempo da sucessão cronológica 

- compartimentado da modernidade -, 
as distâncias são transpostas em tempos 
“imediatos” e as relações se pautam pelo 
tempo da interação, sendo construídas 
novas relações com o velho, baseadas 

     na existência humana em que 
      é possível a arquitetura de 
        outros valores.”
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O idoso - ou a pessoa acima de 60 anos - é testemunha viva da dissolução das antigas fronteiras e da conquista 
de novas terras pelo mundo virtual da comunicação. Ele vivencia a projeção de um atlas sobre outro, o antigo e novo 
mundos, adaptando-se a “estranhas” técnicas de aprendizagem.  

Por outro lado, o processo de interação na Internet tem que ser criado e re-criado justamente porque parte das 
regras de convívio é diferente no mundo real. No entanto, normas de conduta não são descartadas; assim, quando alguém 
as ignora é excluído. Como exemplos, os comentários retirados do blog por Amélia e Astrid.

O blog proporciona a sensação de uma relação pessoal, mesmo que os integrantes da comunidade não estejam 
face a face. Para efeito da pesquisa, conclui-se que esse ponto tem grande relevância e faz diferença para o velho, ao re-
fl etir-se como a sociedade determina-lhe uma posição passiva e não ativa. A rede dá a ele visibilidade e permite a experi-
mentação de uma sociabilização na qual se ressaltam os interesses e afi nidades. 

Reafi rmo a importância da visibilidade. O velho está no mundo, e por isso deve estar em todos os lugares. Ape-
nas quando houver o entendimento de que não estão escondidos - ou deliberadamente ocultados - o velho confi rmará a 
afi rmação de Gilles Deleuze (apud TOTORA, 2008): “Ser deixado de lado pela sociedade é uma alegria tamanha”. Ora, a 
velhice pode ser o momento privilegiado para simplesmente “ser”, livre dos códigos e modelos que aprisionam os viventes 
na sociedade, conforme afi rma Silvana Totora (2008), mas para isso há um caminho a ser percorrido (ainda não inicia-
do). Tampouco há clareza de ser imprescindível. 

A visibilidade faz a diferença na vida de Maria Amélia Soliño, da mesma forma que fez para Olive Rilley, para 
quem a notoriedade - ou visibilidade - permitia-lhe “manter a mente fresca”, e tinha em seu blog um espaço de expressão 
individual.

Nas palavras de Maria Amélia, conforme post em seu blog, em 15 de fevereiro de 2009, “El anciano es un ser vivo, 
no está muerto. Quiere vivir su vida y estar en sociedad, no un Rincón” 55. O velho não quer estar em um “canto só”, mas 
participar e atuar. O ciberespaço é uma alternativa. 

O mesmo acontece em todos os blogs pesquisados. Fernando Jorge, além de presente na mídia - foi incorporado 
à pesquisa depois de entrevista a rádio CBN - viu suas obras e seu trabalho serem reconhecidos e valorizados. 

Astrid, com inúmeros blogs e fl ogs, menciona que “está na vida virtual desde 2000” e “que sua vida mudou com-
pletamente”. Do mesmo modo as blogueiras do Clube da Melhor Idade expõem-se e se expressam como lhes parece me-
lhor ou mais divertido, por meio dos jogos, presentes oferecidos e disputas.

Sem dúvida, os velhos se recusam a permanecer nos lugares que lhes foram defi nidos social e culturalmente. 
Não mais restritos à dimensão privada nem ao mundo material, o que é fundamental para serem vistos como cidadãos 
e seres autônomos. Apropriam-se de espaços públicos e virtuais que lhes dão visibilidade. Sua presença nesses espaços 

55 Cf. Disponível <http://
amis95.blogspot.com/>. 
Acesso em 16.fev.2009

“Reafi rmo a importância da 
visibilidade. O velho está no 
mundo, e por isso deve estar 
em todos os lugares. Apenas 

quando houver o entendimento 
de que não estão escondidos - 

ou deliberadamente ocultados - 
o velho confi rmará a afi rmação 

de Gilles Deleuze”
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- em qualquer instância - é essencial para incluir na pauta de discussões as questões relacionadas à existência humana, 
especialmente a velhice, alterando paradigmas e percepções sobre o processo de envelhecimento e o velho, que há tempo 
é relacionado a doenças, ou ainda apenas e tão-somente a perdas e limitações.

O blogueiro evidencia singularidade na maneira como constrói seu espaço - sóbrio, cheio de cores, com grande 
sofi sticação técnica - que refl ete como se apropriou da técnica. Além do aprendizado e apropriação dessa linguagem pe-
los blogueiros, a técnica aparece recorrentemente como tema nos posts e comentários. Os blogs são também espaço para 
se compartilhar informações e novos aprendizados. 

Outra marca da singularidade é a forma de registro de cada um. Os blogs, como seus criadores, são singulares. 
Enquanto no blog de Fernando Jorge, de expressão individual, os posts são artigos informativos sobre política nacional 
e literatura, o de Maria Amélia Soliño, também de expressão individual, serve de veículo para a blogueira falar de si, 
enunciar impressões acerca da trajetória de vida e refl exões sobre a velhice. Ambos se expressam individualmente, porém 
particular e peculiarmente.

Eis agora a questão fundamental de qualquer Atlas: de que é que se deve traçar um mapa? [...] 
dos seres, dos corpos, das coisas... que não conseguimos conceber de outro modo. [...] não há 
qualquer regra que prescreva o recorte dos rios, o relevo das paisagens, a planta da aldeia onde 
nascemos [...] a impressão digital do polegar. Aí estão as singularidades [...] infi nitamente afasta-
dos de qualquer lei; trata-se da existência [...] (SERRES, 1997, p.17)

O Clube da Melhor Idade - expressão de um grupo, da Melhor Idade - tem como marca das blogueiras o poder 
de apropriação da linguagem e a sofi sticação técnica como traço singular. Ao analisarem-se os jogos, presentes e a distri-
buição das “salas” percebe-se, em todas as ações, uma forma de evidenciar a apropriação. 

Desde o cuidado com as imagens que apresentam o Clube, passando pelos “presentes” oferecidos. O cursor na 
tela na forma das iniciais do Clube - CMI - ou então em formato de uma pequena caixa de presentes - para os aniver-
sariantes – tudo é cuidadosamente estruturado e trabalhado, como um artesanato. Não por acaso, ao responderem às 
questões para esta pesquisa, as blogueiras assinalavam interesse e prazer em trabalhar com o PSP, ferramenta que exige 
competência.

O blog de Astrid, por sua vez, classifi cado na categoria misto, tem sua particularidade - que também traduz 
autonomia - em criar, inventar um espaço de expressão literária para poetas anônimos. Reproduzindo suas palavras, ela 
afi rma que “há muito espaço para poesias consagradas, e criar um espaço para elas é fácil, é sucesso garantido, o que me 
interessa é criar oportunidade para quem não é famoso.” Essa é a sua singularidade.  

“Outra marca da 
singularidade é a forma de 

registro de cada um. Os blogs, 
como seus criadores, são 

singulares.”
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O blog existe e subsiste por meio da visibilidade e reconhecimento. O blog de Astrid e sua intenção são reconhe-
cidos - como exemplifi cado no texto - por quem o acessa. Completará dois anos em 28 de fevereiro de 2009. Hoje - dia 
18 de fevereiro - registra 301.017 acessos.

Ao serem mediadas pelo computador, as relações e a sociabilização distanciam-se da realidade material e aproxi-
mam-se da realidade afetiva. Instaura-se outro tipo de interatividade, agora mediada por uma máquina - o computador.

[...] de modo geral, o corpo de dados não sustenta a tese de que o uso da Internet leva a menor 
interação social e maior isolamento social. Há alguns indícios, porém, de que, sob certas cir-
cunstâncias, o uso da Internet pode servir como um substituto para outras atividades sociais. 
Como os estudos que sustentam teses alternativas foram realizados em diferentes momentos, 
em diferentes contextos e em diferentes estágios da difusão do uso da Internet, é difícil chegar a 
uma conclusão a respeito dos efeitos da Internet sobre a sociabilidade [...] o estudo da sociabi-
lidade na/sobre/com a Internet deve ser situado no contexto da transformação dos padrões 
de sociabilidade de nossa sociedade [...] não signifi ca menosprezar a importância do meio 
tecnológico, mas inserir seus efeitos específi cos na evolução geral de padrões de interação 
social (CASTELLS, 2003, p.104).(grifo nosso)

Há muito ainda a ser experimentado e também a ser estudado sobre as relações, e ainda não chegamos a con-
clusões defi nitivas.

Esta pesquisa procurou, como sugerido por Cliff ord Geertz (1989, p.4), “acreditando [...] que o homem é um 
animal amarrado a teias de signifi cados que ele mesmo teceu [...]”, compreender e analisar o signifi cado das expressões 
protagonizadas no ciberespaço pelo velho. 

A sociedade tem seu ritmo. Observa-se o que está à nossa frente e sinaliza oportunidade de mudanças. Cons-
tata-se que os velhos - ainda timidamente - se apropriaram da tecnologia e constroem o espaço com autonomia e singu-
laridades. Criam vínculos afetivos, se expõem, se expressam, ganham visibilidade. No entanto, ainda há muito para se 
refl etir sobre as experimentações, focalizando-as pelo tempo certo, nem mais nem menos.

“Ao serem mediadas pelo 
computador, as relações e a 

sociabilização distanciam-se da 
realidade material e aproximam-se 

da realidade afetiva. Instaura-se 
outro tipo de interatividade, agora 

mediada por uma máquina - 
o computador.”
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