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RESUMO 

 

O trabalho em questão pesquisa a relação entre as mulheres e seus blogs, articulando o conceito 

de “nova domesticidade” e a produção de uma escrita online publicada por meio da ferramenta 

digital. Considera-se que essa prática pode proporcionar uma volta das mulheres para a casa, 

no formato de home office e, juntamente com ela, a criação de um tipo especial de comunidades 

imaginadas virtuais por meio do blog. A pesquisa investiga se as mulheres retornam “ao lar” 

por escolha, podendo equilibrar a vida doméstica com a vida profissional. Para entender a 

criação dessa comunidade imaginada, analisamos o conteúdo, a personalização e a 

interatividade de oito blogs escritos por mulheres em áreas como organização, gastronomia, 

consumo consciente, viagem, arquitetura e decoração. As entrevistas e os dados recolhidos na 

análise mostram que a língua é um forte elemento de conexão, assim como os interesses 

compartilhados, As blogueiras utilizam, ainda, outras redes sociais, como Instagram e 

Facebook, para fortalecer a divulgação do trabalho e a sensação de comunidades 

Palavras-chave: Blogs. Comunidades Imaginadas. Home Office. Mulheres. Nova 

Domesticidade. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The work in question investigates the relationship between women and their blogs, articulating 

the concept of “new domesticity” and the production of an online writing published through 

the digital tool. It is considered that this practice can provide women with a return home, in the 

home office format and, together with it, the creation of a special type of imagined virtual 

communities through the blog. The research investigates whether women return “home” by 

choice, being able to balance domestic life with professional life. To understand the creation 

of this imagined community, we analyzed the content, personalization and interactivity of eight 

blogs written by women in areas such as organization, gastronomy, conscious consumption, 

travel, architecture and decoration. The interviews and data collected in the analysis show that 

language is a Strong connecting elemento, as well as shared interests. Bloggers also use other 

social networks, such as Instagram and Facebook to strengthen the dissemination of their work 

and the sense of community. 

Keywords: Blogs. Imagined Communities. Home Office. Women. New Domesticity. 
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INTRODUÇÃO 

  

Somos serem comunicativos, conscientes e expressivos. Essa é uma das características 

que nos diferem dos outros animais. Gostamos e precisamos conviver, seja para nossa 

sobrevivência, seja para nossa sociabilidade, podendo ser por escolha ou por necessidade. A 

conexão e criação de comunidades entre pessoas é antiga e sofre adaptações conforme 

acontecem mudanças tecnológicas, econômicas e culturais. Com o advento da internet e das 

redes sociais, criamos (ou até adaptamos) novas formas de conexão. O blog é um produto desse 

novo formato e, por demandar pouco conhecimento informático, tem sido escolhido como 

canal de comunicação por milhões de pessoas. Ele se consolida no início dos anos 2000, como 

um espaço para a publicação de conteúdo pessoal, mas hoje têm diversos objetivos, entre eles 

profissional.  

Estudando blogs há oito anos e vivenciando essa nova configuração por meio de clientes 

empreendedoras e pela minha própria experiência, percebe-se uma crescente escolha pelo blog 

como plataforma de expressão e ferramenta de trabalho. Ele é um espaço próprio, com endereço 

e personalização escolhidos por quem o utiliza. Outra potencialidade do blog é ser um canal 

mais aprofundado para a troca de conhecimento e compartilhamento de experiências, quando 

comparado com redes sociais que têm limitação de caracteres e um público mais disperso, 

sendo um canal de construção de autoridade e credibilidade. 

Este trabalho tem como objetivo pesquisar o blog e suas relações com a mulher e o 

empreendedorismo, refletindo sobre a troca de experiências com outras pessoas, o 

desenvolvimento de uma legitimidade que permite falar com (certa) profundidade sobre temas 

de interesse aos leitores, além de permitir uma conexão de leitores com localidades que podem 

ultrapassar as barreiras nacionais (MAFESOLLI, 2014). O processo de criação de uma suposta 

comunidade construída por meio de blogs está sendo pensado nessa tese como “comunidade 

imaginada”, apropriando-se do conceito conhecido do cientista político e historiador Benedict 

Anderson (2015).  

O autor escreveu o livro Comunidades Imaginadas para apresentar a construção 

simbólica de nações e sua consolidação por parte de seus membros. Por se tratar de um espaço 

digital, sem limites geográficos, a tese utiliza a questão da comunidade imaginada também na 

construção simbólica das conexões, de pessoas da mesma nacionalidade, mas não 

necessariamente estando no mesmo lugar no mapa. A comunidade é imaginada pois “mesmo 
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os membros da mais minúscula das nações jamais conhecerão, encontrarão ou nem sequer 

ouvirão falar da maioria dos seus companheiros, embora todos tenham em mente a imagem 

viva da comunhão entre eles” (2015, p. 32). 

  Outro ponto apresentado por Anderson como uma forte manifestação da comunidade é 

a língua, pois sua concepção é feita por ela e não pelo sangue. É por meio dela que as pessoas 

são “convidadas a entrar” na comunidade imaginada. Ou seja, a conexão é feita pelo 

entendimento e pela troca de conteúdo, podendo ser construída e não necessariamente 

adquirida ao nascer no mesmo local. Isso quer dizer, por exemplo, que estrangeiras que falem 

o português do Brasil podem fazer parte dessa comunidade. Nos identificamos com alguém, 

com um grupo, quando entendemos o que falam, Ao transpor essas ideias para o blog como 

ferramenta para a formação desses grupos, temos a possibilidade de perceber a criação de uma 

comunidade que ultrapassa os limites territoriais, mas tem na língua conhecida sua maior e 

mais forte forma de conexão.  

É pelo blog, no formato de texto, áudio ou vídeo que essa forma de contato pode 

fortalecer a comunicação e a troca de conhecimento pelas mulheres. Essas comunidades 

virtuais também se assemelham às comunidades descritas pelo pesquisador Howard Rheingold 

(1996) em seus estudos sobre “comunidades virtuais” ao permitir um espaço de construção 

coletiva e de projeções, em que os conhecimentos aprofundados de tecnologia são menos 

importantes que as pessoas participantes do processo, e que permite uma troca de experiências 

e sugestões, uma comunicação mais interativa. 

A tese parte da ideia do blog como uma comunidade imaginada, mas com um recorte 

da mulher como criadora e participante. O blog aqui é percebido como uma ferramenta que 

reflete uma outra independência cultural e financeira conquistada pelas mulheres ao longo das 

últimas décadas, uma vez que as mulheres conseguem obter seu próprio dinheiro, ajudar ou 

sustentar uma casa e uma família por meio dela, além de escolher onde querem atuar, ou ter 

um complemento na renda os nas atividades diárias. Acredita-se que as mulheres podem 

inclusive escolher ser “donas de casa”, em um novo status social que poderá ser considerado o 

da “nova domesticidade” (MATCHAR, 2014). Por meio do blog, as mulheres podem escolher 

a possibilidade de construir um home office através do qual escrevem, divulgam seu trabalho, 

compartilham experiências e criam comunidades dentro de suas casas, sem a necessidade de 

sair de casa. Ou seja, elas podem dividir o trabalho ou a sensação de serem “donas de casa” e 

participarem do mercado de trabalho ao mesmo tempo. 
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Há várias críticas a esse status da mulher. A nova domesticidade, apesar trazer novas 

possibilidades de trabalho e conexões, também pode ser uma forma de fazer com que a mulher 

retorne para casa. Não necessariamente para o trabalho doméstico, mas para longe do mercado 

corporativo, criando uma forma de trabalho mais solitária, mas possível por estar conectada 

por meio das novas tecnologias. Uma espécie de “domesticidade” controlada (ou domesticada) 

pelas novas tecnologias de informação. Essa ideia de utilizar o blog como ferramenta também 

pode fazer com que a mulher tenha sua sociabilidade e autoridade medida apenas por números 

e estatísticas de visualizações, comentários e conversões de vendas. Pode, ainda, criar uma 

ilusão de que é simples ter sucesso como blogueira e que não demanda muito trabalho. Dessa 

forma, o blog poderia ser uma ferramenta para o sucesso profissional com retorno financeiro 

direto – por meio de anúncios e mensalidade – ou um veículo para divulgar outras atividades, 

como workshops, consultorias e livros.  

  Partindo desse quadro representado por blogs femininos e a nova domesticidade, a tese 

apresenta ao longo do seu texto vários questionamentos. A nova domesticidade, como 

apresentada por Matchar (2014), nessa volta consciente para casa, na criação de novas formas 

de trabalho e retorno financeiro, em uma maior conscientização sobre o meio ambiente e nosso 

modo de produção e consumo efetivamente acontece? Como as mulheres as descrevem e quais 

são suas consequências?  

Outra questão pertinente foi a construção da identidade referência para criar uma 

comunidade. Como essa blogueiras se apresentam para suas leitoras e como é criada essa 

conexão? Seria a cor um elemento ilustrativo para a criação de uma comunidade feminina? Ou 

a importância estaria no conteúdo, na linguagem e na abordagem dos temas apresentados? Ao 

trabalhar esse contexto, surgiram algumas perguntas. Uma seria como as mulheres se 

apropriaram da cultura digital e deram um novo significado ao blog como ferramenta de 

trabalho com a modalidade home office? A outra seria se a construção do conteúdo 

personalizado e a possibilidade de interação que o blog permite tem como objetivo a mulher 

ganhar autoridade e ser reconhecida ou apenas compartilhar conhecimento.  

   A partir das questões formuladas acima que relacionam os blogs femininos e a nova 

domesticidade na construção de uma comunidade imaginada, a tese pretendeu compreender 

quais as motivações de mulheres para compartilhar sua identidade na internet e como as 

características do blog influenciam no modo de produção e veiculação dessas narrativas. Além 
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disso, buscou-se problematizar o conceito de nova domesticidade, verificando seus pontos 

positivos e negativos desse retorno ao domicílio por meio do trabalho proporcionado pelo blog.  

Quanto ao blog apresentado como ferramenta de trabalho para ser um espaço que 

permite a criação de uma comunidade imaginada, avaliamos se as blogueiras apresentam 

características pessoais que as diferenciam de outras blogueiras e que tragam essa conexão com 

suas leitoras. Também analisamos a interatividade entre os blogs escolhidos, um dos 

diferenciais da plataforma e características que fortalecem a criação da comunidade. 

Apontamos os aspectos que contribuem para o estabelecimento de uma suposta comunidade 

imaginada feminina, tendo o blog como elemento de comunicação entre mulheres. Essas 

comunidades virtuais podem agregar mulheres de diferentes países que compartilham de 

mesmos gostos e projetos ou com mulheres de uma mesma região natal, mas que hoje vivem 

em lugares distantes. 

  A partir da problemática da mulher trabalhando de casa e da possível criação de 

comunidades imaginadas digitais, optou-se por desenvolver um estudo qualitativo para a 

identificação de uma comunidade imaginada construída por meio de blogs femininos a partir 

de entrevistas com oito blogueiras: Eduarda Santos do blog Casa Casada, Valentine, do Quem 

Faz Suas Roupas, Daniela Barboza, do Cogumelo de EVA, Gabriela Brasil, Thais Godinho, do 

blog Vida Organizada, Katiúscia Farias, Do Estillo K Viagens, Fernanda Sousa, do blog 

Preciso Viajar e Izakeline Ribeiro, do Sabores da Cidade, A pesquisa também se utilizou de 

bibliografia sobre o tema a partir de livros e artigos científicos e, ao final, foi feita uma análise 

comparativa entre os oito blogs escolhidos. 

 Como referência para contextualização histórica e cultural, a tese buscou pesquisa 

consolidadas sobre o assunto do feminino, como as da historiadora Mary del Priore, em sua 

obra Histórias e Conversas de Mulher (2014) sobre a participação da mulher na casa e na 

sociedade brasileira desde o Brasil colônia até dos dias de hoje, além de alguns estudos sobre 

sociologia e antropologia de Roberto da Matta, como A casa e a rua (1991) sobre a relação do 

brasileiro com o trabalho e a religião, a rua e a casa. Esses autores foram importantes para 

apresentar aspectos da realidade brasileira, que também é representativa no estudo do nosso 

trabalho: blogs em português, feitos no Brasil ou por brasileiras que moram no exterior e lidos 

por leitoras que entendem português.  

  Para realizar a pesquisa, foram selecionados oito blogs escritos por mulheres que 

abordam as seguintes temáticas: consumo consciente, arquitetura e decoração; viagens; 
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gastronomia; artesanato; organização e produtividade. Esses blogs foram especialmente 

selecionados por serem escritos pelas blogueiras que assinam, pela acessibilidade para 

entrevistas, por serem atualizados com frequência e por terem sido criados por blogueiras que 

começaram ou ainda trabalham Home Office. As áreas foram escolhidas para estudar assuntos 

que fazem parte das conversas cotidianas e não estão necessariamente ligadas ao trabalho 

doméstico tradicional. A casa é o local de trabalho, não o centro de discussão do conteúdo. 

Dentre centenas de blogs disponíveis na blogosfera escrito por mulheres e com temas 

que estavam no nosso escopo de pesquisa, tivemos os seguintes critérios de escolha: a 

qualidade do conteúdo, com textos que trazem reflexões, exemplos e dicas, sendo escritos para 

quem lê e não somente para quem escreve; a variedade de mídias (texto, vídeo, foto, gráfico), 

pois alguns blogs são compostos apenas por texto e algumas poucas imagens. Outro ponto foi 

a interação com o público, percebida pelos comentários que vão além de “gostei” ou “ótimo 

texto” e que pode ser conectada com outras redes sociais digitais, já que é possível uma pessoa 

ler um texto no blog e comentar pelo Instagram. Outro critério foi a função do blog como 

ferramenta profissional, de divulgação direta ou indireta do trabalho e não apenas para 

compartilhar experiências. Por último, mas não menos importante, a acessibilidade para 

entrevistas e interesse em participar da pesquisa. Para chegar nas oito blogueiras escolhidas, 

entramos em contato com onze, duas responderam o primeiro contato, mas não deram 

continuidade e uma não respondeu nem a primeira mensagem.  

Dentro desses critérios, foram ainda considerados os blogs criados como meio ou como 

fim. Ou seja, aqueles que usam a plataforma como ponto de partida para outras conexões, sejam 

elas físicas ou online – e aqueles criados como fim – cujos objetivos são: visibilidade, 

viabilidade do tema apresentado e/ou monetização. Essa divisão não previu a possibilidade de 

haver ou não a criação de comunidades imaginadas, já que elas poderiam estar presentes nas 

duas modalidades. Essa classificação foi realizada para verificar um dos bjetivos iniciais. Ou 

seja, ao longo do desenvolvimento, eles podem ter incorporado a viabilidade financeira 

indireta, com cursos, consultorias e vendas de produtos na loja virtual.  

Dentre os blogs escolhidos, a proposta era avaliar se existe identidade visual e 

interatividade, em cada um deles, pois, por ter uma interface intuitiva e não demandar 

conhecimentos aprofundados em programação ou webdesign, é possível escolher cores, 

imagens e formatos de acordo com o objetivo da página e do negócio. Essa personalização foi 

estudada pelo layout – escolha de fontes, cores –, pela linguagem e pelo conteúdo – categorias, 
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palavras-chave, assuntos mais recorrentes. A identidade visual, possível pela personalização é 

uma das características do blog que o diferencia das demais redes sociais, como Instagram e 

Facebook. E as pessoas buscarem por espaços que podem refletir seu estilo e sua proposta é 

um dos principais motivos pelo crescimento do blog. 

Pretendeu-se analisar se existe, por meio da linguagem e do conteúdo, uma criação, 

mesmo que imaginada, de uma comunidade, um espaço de interação entre autoras e leitoras. E 

se o conteúdo valoriza essa escolha da mulher pela nova domesticidade e pelo home office. 

Para se obter respostas sobre as motivações de desenvolver um blog desse gênero, foram feitos 

questionários com perguntas como “Você se sente parte de uma comunidade ao escrever no 

blog”, “Como você escolhe o conteúdo”, etc. Essas questões serão comentadas no capítulo 4.  

Após descrição detalhada de cada blog, trouxemos discussões e exemplos com base nas 

entrevistas feitas com as autoras e relativas aos seguintes questionamentos:  

Para tanto, foi necessário levantar um breve histórico sobre a criação dos blogs e suas 

características, como a interatividade e a atualização contínua, para validar sua escolha como 

plataforma de comunicação e conexão entre as mulheres nessa nova domesticidade. Após as 

entrevistas, as respostas foram ser analisadas juntamente com os blogs efetivamente publicados 

pelas autoras e em relação aos outros blogs, demonstrando sua pertença em relação a nova 

domesticidade e a criação de uma comunidade imaginada e de que maneira. Em seguida, após 

o processo de análise, a tese foi dividida da seguinte forma: 

No capítulo 1 o blog foi apresentado como plataforma multimídia de interação e 

compartilhamento de conteúdo. Para explicar melhor cada característica do blog, apresentou-

se um apanhado histórico com curiosidades e informações que incluem o surgimento e o 

significado do nome, “weblog”, até a criação de plataformas gratuitas e acessíveis para a 

montagem por pessoas leigas na área de tecnologia, como o Blogger e o WordPress. O estudo 

narrativo do conteúdo do blog complementa-se com a revisão bibliográfica acerca do tema por 

autores já citados anteriormente e por entrevistas com as blogueiras de diferentes áreas. 

O capítulo seguinte apresenta o debate sobre o tema das comunidades imaginadas, por 

meio de revisão bibliográfica, em especial pelas obras de Anderson (2015) e Mafesolli (2014). 

Além disso, apresenta entrevistas com algumas das oito blogueiras escolhidas e pelo estudo de 

blogs mantidos em colaboração para entender como o blog permite ser uma ferramenta de 

criação de comunidades entre mulheres. Como explica Tonnies (1947), a ideia de comunidade 

se diferente da formação da sociedade ao ter sua origem no relacionamento consolidado pelo 
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afeto e pela proximidade geográfica. Com o advento da globalização e da consolidação da 

comunicação online, as comunidades digitais continuam a se consolidar pelo afeto e pelo 

compartilhar interesses, mas, pela queda de limites geográficos, é a língua que se destaca como 

elo de conexão.  

Comunidades digitais utilizando o blog fazem parte da transformação do 

relacionamento da mulher entre o espaço doméstico, das tarefas do lar, e o espaço público, 

onde aconteciam as atividades profissionais. Essa relação entre as esferas pública e privada 

estão relacionadas com a questão da nova domesticidade, apresentada principalmente por 

Matchar, e a questão histórica e cultural da mulher no Brasil, estudada por Del Priore. Esse é 

o assunto do capítulo 3, que traz ainda os trabalhos de Roberto daMatta para entender a relação 

do brasileiro com a casa, a rua e o trabalho. A proposta desse capítulo é analisar a relação da 

mulher e o home office, que ganha forças com a presença do blog como plataforma de trabalho 

e de conexão.  

O capítulo quatro apresenta a análise das entrevistas, inferindo sobre questões a respeito 

da “nova domesticidade” e da criação de comunidade feminina de blogs. Entender os processos 

que compõem essa comunidade, seja ela em condições de nova domesticidade ou não, 

apresentou novas possibilidades sobre como as mulheres e seus blogs se relacionam com o 

mundo nos dias de hoje.  

Um dos objetivos das entrevistas foi compreender quais são as motivações dessas 

blogueiras para compartilhar sua identidade na internet, e também verificar como ocorre o 

processo de apuração e seleção de informações. Além disso, pretendeu-se compreender como 

as características do blog influenciam no modo de produção e veiculação de tais narrativas. As 

entrevistas foram realizadas por email, Skype e Whatsapp, de acordo com a disponibilidade de 

cada blogueira e são apresentadas de acordo com os tópicos apresentados.  
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1. BLOG: ESPAÇO DE CONEXÃO, INTERATIVIDADE E CONSTRUÇÃO DE 

COMUNIDADE 

 

Contar histórias é uma prática antiga do ser humano. Essa atividade facilita que pessoas 

façam amizades ao compartilhar momentos e experiências, fortaleçam relacionamentos ao 

contar ou se identificar com antigas histórias e vivenciar novas, aprendam melhor um assunto 

quando contam um exemplo com personagens. Ao contar certas histórias, também é possível 

ter uma melhor percepção e autoconhecimento, refletir sobre o que aconteceu. Sobre erros e 

acertos. Se é uma situação recorrente.  

A sensação de comunidade, de estreitar lações e se sentir conectada com outras pessoas, 

durante muito tempo, estava presente por limitações geográficas. Era preciso estar perto para 

se sentir parte. Quando começa a sociedade em rede, apresentada por Manuel Castells em 1999, 

é percebido também um novo formato de conexão, de comunidades virtuais. Desde então, são 

vários autores que estudam os relacionamentos provenientes da internet, como Alex Primo, 

Raquel Recuero, Howard Rheingold, entre outros.  

O blog vem como uma plataforma em que uma de suas principais características é a 

interatividade, potencializando a questão comunicadora da internet. Esta tese pretende fazer 

uma releitura das comunidades imaginadas trabalhadas por Benedict Anderson para apresentar 

o blog como ferramenta para criação de comunidades de mulheres brasileiras que se conectam 

de vários lugares do mundo, tendo a língua em comum como principal instrumento para tanto. 

O blog é utilizado não só como espaço de troca de informações e construção de 

relacionamentos pessoais, mas por ser utilizado por blogueiras empreendedoras, como 

plataforma profissional, de venda, compra e divulgação.  

Para entender melhor a utilização do blog por pessoas do mundo inteiro, somando mais 

de três décadas, faz-se necessário apresentar um breve histórico com sua criação e seus 

objetivos, o significado do nome e as principais características dos primeiros blogs que deram 

origem à blogosfera. Ainda nesse levantamento, são apresentadas suas atualizações, com o 

acréscimo de novas funções e sua maior facilidade de acesso ao ser disponibilizada por 

empresas para o público mais leigo em questões de informática no formato de plataformas 

gratuitas.  
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Essas novas ferramentas, como a opção de postar comentários, possibilitaram a 

consolidação do caráter interativo do blog e uma diferenciação em relação ao site, mesmo que 

os dois possam ter uma aparência semelhante. Analisar as mudanças ao longo dos anos, pode 

ajudar a entender que outras funções o blog pode adquirir, mesmo com novas redes sociais 

surgindo. Neste caso, entender também como a plataforma pode se reinventar para otimizar a 

sociabilidade, a troca de informações e potencializar o empreendedorismo em conjunto com 

essas mídias, especialmente com o Instagram e o YouTube.  

 

1.1 BLOG: ESPAÇO HÍBRIDO ENTRE O PRIVADO E O PÚBLICO  

 

 Por sua escrita mais íntima e por ser uma plataforma personalizável, alguns autores, 

como a pesquisadora e ensaísta Paula Sibilia (2008), consideram o blog uma releitura do diário 

de papel. Algumas diferenças são claras, como o aumento no número de leitores, a necessidade 

de mais informações sobre os lugares, pessoas e situações apresentadas. Além disso, um dos 

objetivos do blog é a identificação dos leitores em relação ao que é postado e ao autor, por isso, 

uma linguagem mais personalizada de acordo com o público e um conteúdo mais conectado 

acaba sendo um diferencial. Ou seja, apesar de sua proposta mais íntima, quando comparada a 

um website comum, o blog tem um texto previamente pensado para agradar também seus 

leitores, não sendo apenas uma plataforma de desabafo e memórias.  

Diário de papel e diário virtual têm um caráter privado, mas são democráticos pelo fato 

de que qualquer pessoa pode ter o seu. No caso do papel, pode até ser improvisado com um 

caderno comum e personalizado, caso seja de interesse da autora. Essa personalização é ainda 

mais bem-vinda no blog, sendo vista pelos seus usuários como um de seus principais 

diferenciais em relação às demais redes sociais. Diferentemente do site, o blog tem uma 

interface mais intuitiva, permitindo que pessoas com pouco ou nenhum conhecimento de 

programação possam criar uma página. Ambos, blog e diário, não demandam uma escrita 

específica ou uma estética estilística. Uma importante característica do texto do diário é a não 

necessidade de contextualização, já que o(a) autor(a) é também o único leitor e já conhece 

todos os personagens e situações prévias do ocorrido narrado. 

Outro autor que trabalha com a equivalência dos diários de papel e diários virtuais é 

André Lemos (2002), quando chama de “ciberdiários” o que conhecemos como blogs. Para o 
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autor, a maioria dos weblogs surge como um diário online, mas ressalta que também temos um 

número expressivo de blogs com notícias e informações relacionadas a um determinado 

assunto. Ou seja, tem caráter mais informativo que subjetivo. É o caso dos blogs mantidos por 

colunistas em sites de jornalismo ou até de jornalistas que criam blogs independentes para tratar 

de assuntos cotidianos ou da área de atuação profissional.  

 Originalmente pensados como um diário, Martino (2013) explica que esses produtos 

rapidamente passaram a se dedicar a temas específicos e o amadorismo da autobiografia passou 

a dividir espaço com a escrita profissional. Em outro artigo, Martino (2009) também apresenta 

outro tipo de blog a partir de sua forma e finalidade: o blog como diário pessoal, que se resume 

na exposição pública da vida privada. Eles se caracterizam por buscar informações, assuntos 

de interesse pessoal, contatos sociais, criar relações, expressar opiniões e vínculos com 

instituições ou partidos políticos. São muitas as funções de um blog e são maiores ainda os 

motivos que levam uma pessoa a lê-los. Apesar da cultura do “eu” apresentada por alguns 

autores, outros também percebem objetivos maiores que tornar pública sua vida íntima. 

Por exemplo, além de articular o mundo virtual com a vida cotidiana, o blog permite 

uma prática textual e audiovisual específica na internet que, de acordo com Martino (2009), 

mescla jornalismo e literatura, adentrando a esfera íntima da escrita, como os diários pessoais 

e autobiografias. Dessa forma, os blogs não são somente uma nova formulação dessa escrita 

tradicional, mas “o espaço de geração de possibilidades múltiplas de novas formas de 

comunicação e constituição de identidades textuais” (MARTINO, 2009, p. 209). 

O blog se difere do diário de papel principalmente pelo seu suporte, que passa a ser uma 

tela eletrônica. Entre os objetivos de publicar blogs, Primo (2008) destaca um espaço como um 

“bloco de notas” para guardar ideias e links de interesse pessoal ou para divulgar conteúdos 

acabados ou inacabados. A proposta de uma escrita sigilosa é um exemplo “entre tantos 

processos interativos possíveis na blogosfera. Logo, definir-se blogs como diário íntimo online 

ou mesmo como página pessoal (o que excluiria as produções grupais e organizacionais) é 

capciosa e reducionista” (PRIMO, 2008, p. 122).  

Mas essa não é a única mudança. A subjetividade presente nos gêneros autobiográficos 

passa a ter uma ênfase no personagem e não mais no narrador, já que muitos dos sujeitos dos 

relatos online se definem como “alguém que é”. A preocupação em externalizar sentimentos é 

característica desse novo momento, em que se perde a viagem do autor para dentro de si. 

(SIBILIA, 2008).  Essa maneira característica dos blogueiros de expressar a subjetividade pode 
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ser uma consequência das mudanças sofridas pelas esferas pública e privada. Os assuntos que 

antes eram exclusivos do seio familiar passam a ser discutidos também nas ruas e entre amigas.  

A subjetividade também está presente nas pesquisas de Denise Schittine (2004). Para a 

autora, o texto do blog pode ser considerado um texto híbrido, pois combina o caráter 

informativo do texto jornalístico com a subjetividade do escrito íntimo, esse aspecto “híbrido” 

do blog é um outro processo importante a ser entendido, estando essa hibridação presente em 

duas características da plataforma.  

A primeira refere-se ao blog como um meio, pois de acordo com Schittine (2004), ele 

pode ser considerado uma mistura das esferas pública e privada, por ser um espaço de assuntos 

e experiências pessoais disponível publicamente. A segunda, apresentada por Lúcia Santaella 

(2014), seria referente aos aspectos tecnológicos da ferramenta, pois, ao ser classificado como 

multimídia, trabalha com a combinação de diferentes linguagens: texto, áudio, vídeo, imagem, 

infográfico. Para a autora, a multimídia é uma hibridação, uma mistura de linguagens, de 

códigos.  

O termo “híbrido” ou “hibridação” não é consensual em seu uso por diferentes autores. 

Por exemplo, para Canclini, ao apresentar o termo na seara da cultura, mostra que “hibridação” 

não é sinônimo de fusão sem contradições, mas, sim, que pode ajudar a dar conta de formas 

particulares de conflitos geradas na interculturalidade recente em meio à decadência de projetos 

nacionais de modernização na América Latina. Ele ainda acrescenta que “temos que responder 

à pergunta de se o acesso à maior variedade de bens, facilitado pelos movimentos 

globalizadores, democratiza a capacidade de combiná-los e de desenvolver uma 

multiculturalidade criativa (CANCLINI, 2003, p. XVIII). Para Santaella em “Gêneros 

discursivos híbridos na era da hipermídia” (2014), o gênero híbrido é percebido 

(...) dado o fato de que, nas redes, a discursividade estritamente verbal vaza as 

fronteiras não só da linearidade típica do verbo, no hipertexto, quando também da 

exclusividade do discurso verbal nas misturas que este estabelece com todas as 

formas das imagens fixas e em movimento e com as linguagens sonoras, do ruído, 

à oralidade e à música, na multimídia (SANTAELLA, 2014, p. 209).  

 

A respeito de seus aspectos culturais, Sibilia (2008) explica que o blog reflete o 

funcionamento do mercado cultural contemporâneo: a ideia de captar qualquer “criatividade 

bem-sucedida” e transformá-la em mercadoria. O blog, diferentemente do Facebook, tem uma 

maior relação com o espaço privado por ser uma página individual e com assuntos em sua 

grande parte pessoais, que se conecta com outras quando compartilhadas e divulgadas. Já o 
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Facebook é um grande mural com assuntos variados, sem grande aprofundamento e uma maior 

quantidade de texto ou de reflexões.  

web 2.0 converteu você, eu e todos nós nas personalidades do momento. Algo que 

certamente teria sido impensável no quadro histórico descrito por Foucault, no qual 

a ‘celebridade’ era reservada para uns poucos muito bem escolhidos. As cartas e os 

diários íntimos tradicionais denotam sua filiação direta com essa outra informação 

histórica, a ‘sociedade disciplinar’ do século XIX e início do XX, que cultivava 

rígidas separações entre o âmbito público e a esfera privada da existência, 

reverenciando tanto a leitura quanto a escrita silenciosa em reclusão (SIBILIA, 

2008, p. 22).  

A autora compreende que a privatização dos espaços públicos mostra uma crescente 

publicização do privado, em que as ‘personalidades’ estão convocadas a se mostrarem. Viver 

em uma sociedade fortemente midiatizada, com interesses na visibilidade e na adoração de 

celebridades, pode deslocar a subjetividade, antes interiorizada, para novas formas de 

autoconstrução, de “ser e estar no mundo” (SIBILIA, 2008, p. 24)”. E continua, ao dizer que o 

acesso aos bens culturais e as possibilidades apresentadas pelo ciberespaço adentra os 

imaginários globais, “com um denso tecido de valores, crenças, desejos, afetos e ideias”. 

Aspectos comportamentais do blog também são analisados por Schittine (2004), para 

quem o diário na internet vem a princípio assumir “o pecado da vaidade no escrito íntimo”. Ou 

seja, uma prova de que o diarista mesmo ao falar sobre si mesmo espera que outras pessoas se 

interessem pelo assunto. A noção de intimidade vem do fato dos blogueiros publicarem 

assuntos pessoais e pertencentes à esfera privada, enquanto o aspecto público está do fato de 

querer ser lido, reconhecido. E com uma diferença importante: as interações não são face a 

face, evitando possíveis constrangimentos e podendo ser desconectadas em segundos. É 

possível se expor sem se identificar, saber da opinião do outro sem contato direto. Cabe ao 

diarista abrir um escrito íntimo para um ou vários leitores. Essa ação cria uma tensão entre os 

assuntos públicos e privados, além de novos questionamentos sobre a organização dessas 

esferas (SCHITTINE, 2004). 

Essa interatividade com espectadores, os leitores, é uma característica dos textos 

publicados na blogosfera e, por ser uma das principais referências na diferenciação entre um 

blog e um site, será estudada com mais aprofundamento no capítulo dois, sobre comunidades 

virtuais. A interação pode ser dentro no próprio blog, por meio de comentários, ou por 

hiperlinks, que permitem ligações com outros blogs, canais no YouTube e redes sociais. Como 

o autor já sabe que alguém vai ler seus escritos, o texto já é pensado dessa maneira. Apesar de 

serem escritos íntimos, são textos públicos, então passam por uma edição de palavras e 
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situações para que os autores criem apenas a imagem que querem passar para o público. A 

questão da incorporação de novas mídias e a mudança do blog para uma plataforma multimídia 

será apresentada ao longo deste trabalho.  

O blog continua sendo um espaço onde se guardam as memórias, mas elas podem ser 

editadas e apagadas caso percam sua validade em determinado momento. Os exemplos mais 

comuns são os blogs criados com o objetivo de arquivar lembranças, experiências e 

informações, em que só os autores têm acesso, e os blogueiros que apagam conteúdos antigos 

quando mudam a temática ou o perfil do blog, mas não querem criar uma nova página. Pois 

quando sua divulgação é pública, mesmo ao deletar os posts, estes podem ter sido replicados 

em alguma outra página ou salva no bloco de notas de algum leitor. Essas mudanças não só 

demonstram as transformações que estão acontecendo como também modificam nossa forma 

de agir, pensar ou ser. Pois, como explica Sibilia (2008, p. 124), “convém lembrar que o tempo 

é uma categoria sociocultural, e suas características mudam ao sabor da história e de suas 

diversas perspectivas”. 

Um dos aspectos importantes do blog é que ele pode ser canal de comunicação que 

permite uma linguagem autoral, pois a personalização do conteúdo e do layout é uma de suas 

principais características (BLOOD, 2002). Outro aspecto que favorece o anterior é que o blog 

não demanda um conhecimento técnico aprofundado de programação computacional, 

informática ou webdesign. Ele pode ser desenvolvido por meio de plataforma multimídia, que 

permite publicação de textos, fotos, vídeos e áudios em um só lugar. O blog, como apresentado 

por Schittine (2004), é um espaço que resgata as possibilidades do diário de papel, dessa vez 

podendo chegar em outras leitoras, que podem estar espalhadas pelo mundo todo. Basta ter 

uma boa conexão de internet. 

 

1.2 BLOG: ORIGEM E CARACTERÍSTICAS 

 

“Blog” é o termo pelo qual nomeamos a plataforma usada por blogueiros com conexão à 

internet e identificada por uma URL única. No entanto, seu primeiro nome foi “weblog”, criado 

pelo tecnólogo e blogueiro Jorn Barger em 1997, para se referir a um conjunto de sites que 

“colecionavam” e divulgavam links interessantes na web (BLOOD, 2002). Daí o termo “web” 

+ “log” (que é a junção das palavras “página da internet” e “diário de bordo”), que foi usado 
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por Barger para descrever a atividade de “logging the web”. Naquela época, os weblogs eram 

poucos e quase nada diferenciados de um site comum na web. Por não ter características 

expressivas, o site mantido por Tim Berners Lee, no CERN, que tinha como função apontar 

todos os novos sites que entravam no ar é considerado o primeiro weblog (ROSEMBERG, 

2009).   

Jorn Barger tinha um blog, Robot Wisdom, que é considerado um dos primeiros da 

blogosfera e era um exemplo da sua classificação: um blog que se restringia a um espaço para 

armazenar e compartilhar links, que eram atualizados com frequência (RECUERO, 2002). 

Outro blog que também é citado como um dos primeiros é o CamWorld, da Cameron Barret. 

Recuero (2002) explica que, ao contrário de Barger, compartilhava links e comentários 

pessoais. Para a autora o blog surgiu como uma alternativa simples para criar conteúdo 

dinâmico, podendo ter a aparência de um site ou de uma página pessoal.  

Alexis Massie, do webzine After-Dinner e Carolyn Burke, uma canadense cujo diário 

online começou em janeiro de 1995 são normalmente creditados como os primeiros blogueiros 

(KLINE, 2005). Mas foi Justin Hall um dos pioneiros no uso do blog para promoção de alguém 

que já era uma figura pública. Ele também criou a possibilidade de incluir vários links na página 

pessoal, que facilitava a leitura e tornava um blog uma plataforma mais dinâmica e interativa. 

Juntamente com sua interface amigável, temos o conteúdo compartilhado de uma 

maneira diferente ao ser postado em textos relativamente pequenos quando comparado a 

artigos e publicações, e com a atualização frequente. Em muitos os casos, os blogs eram 

alimentados diariamente e os textos chamados de posts (RECUERO, 2002). Atualmente, os 

posts não têm uma frequência comum, já que depende da combinação do conteúdo com outras 

mídias sociais e do objetivo de cada blogueiro. Como será apresentado no capítulo de análise, 

vemos que o cronograma de postagens varia de acordo com o tema e o objetivo do blog, que 

pode trazer conteúdos práticos e experimentados ou apenas reflexões. Em todos os casos, a 

atualização mais nova vai para o topo da página, com data e hora.  

A adaptação seguinte foi feita por Peter Merholz (autor do site peterme.com), ao anunciar 

em seu site que ia utilizar a pronúncia “wee-blog” (algo como, nós blogamos). Em poucas 

semanas, o termo abreviado “blog” já estava na rede (BLOOD, 2002). Blood diz ainda que os 

webloggers, termo para quem escreve nos blogs, são pessoas que expressam sua opinião e 

trabalham com um estilo de linguagem e site mais próximo aos tradicionais diários. 
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Primeiramente, os blogs ganharam destaque como um meio de expressão pessoal (BLOOD, 

2002), o que reforça a ideia de semelhança com os diários de papel.  

 Em 1999, foi criado pela Pitas o primeiro serviço oficial de criação de blogs, que permitia 

qualquer pessoa desenvolver blogs por meio de vários templates. O software Pitas tratava-se 

de uma estrutura com diferentes formatos e o uso de URL interna e não pelo código HTML. 

Em seguida, pela Pyra Labs, ainda em 1999, veio a plataforma Blogger, criada pelo também 

idealizador do Twitter, Evan Williams, e mais dois amigos. Ela é considerada o software 

responsável pela “explosão” e popularização dos blogs na rede (RICHARDSON, 2006). Além 

da facilidade de montar seu blog, os sites de hospedagem, como Hostgator, oferecem tutoriais 

com dicas de personalização e inserção de gadget (ou pluggin, como são chamados os 

aplicativos utilizados em um blog). 

 Rosemberg (2009) explica que, na queda das Torres Gêmeas do World Trade Center, em 

11 de setembro de 2001, o blog ganhou visibilidade como ferramenta de comunicação e 

informação. Parte dessa percepção foi por Evan Williams, criador do Blogger, que utilizou sua 

plataforma para compilar as informações divulgadas por milhares de blogueiros que usavam 

seu serviço e compartilhavam sobre o evento. A página repostava automaticamente os posts 

sobre os ataques ao redor da web, listando-os em ordem cronológica (ROSEMBERG, 2009).   

Para Kline et al (2005), pode-se dizer que a queda das Torres Gêmeas foi o evento que 

permitiu a maturação do blog como plataforma de informação frente às demais empresas de 

comunicação. Em parte porque as emissoras de jornal, rádio e televisão utilizavam os posts 

como fonte de notícia. O autor acredita que essa divulgação fez com que mais pessoas 

visitassem blogs em geral e inspirou novos blogueiros a começarem sua própria página.  

Outra novidade que massificou a criação de novos blogs foi o lançamento do 

WordPress, um programa de código aberto criado pelo programador Matt Mullenweg, em 

2003, quando tinha 19 anos. Diferentemente do Blogger, permite maior personalização com 

mais variedade de templates e está sempre trazendo novos pluggins, que são criados por 

usuários em geral ou por desenvolvedores da comunidade WP pelo mundo. Entre os plug-ins 

mais utilizados estão o JetPack, que traz estatísticas de visitas, cliques internos e externos, e o 

SEO by Yoast, que traz um passo a passo de como aprimorar os mecanismos de busca do 

Google para cada post ou página do blog.  

O WordPress é a plataforma utilizada pelas blogueiras entrevistadas neste trabalho e foi 

escolhido por elas por indicação de colegas ou companheiros com conhecimento em 
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informática, pela personalização com os templates disponíveis na plataforma ou por templates 

de criação exclusiva, pela facilidade de incorporar arquivos e plug-ins e pela possibilidade de 

uma aparência mais profissional, que se assemelha a um site, quando comparado à plataforma 

Blogger, que traz templates com a essência do blog: posts logo na página inicial.  

Outra questão importante é o crescimento de novos serviços simultaneamente com a 

crescente população de blogs, facilitando a incorporação de outros topos de mídia, como áudio 

e vídeo. A possibilidade de postar a partir de dispositivos móveis, como câmeras digitais e 

smartphones, reforçou o caráter multimídia do blog e a consolidação de plataformas com foco 

no vídeo, como o YouTube, que se tornou um hub de distribuição, facilitando a incorporação 

de vídeos nos blogs (ROSEMBERG, 2009, p 310 e 311). No caso, não é necessário fazer o 

upload dos arquivos, o que comprometeria a velocidade e a capacidade de armazenamento do 

blog, podendo ser disponibilizado ao compartilhar o link original do YouTube dentro da 

postagem.  

Apesar de ser uma plataforma multimídia, que se conecta com outras redes sociais, o 

surgimento e consolidação de redes como MySpace e Facebook também foram responsáveis 

pela queda do blog como principal forma de comunicação em comunidade, que teve seu auge 

de desinteresse em 2008. Outra plataforma que ajudou nessa queda foi o Twitter, em 2006. 

Para Rosemberg (2009), essas redes permitiam que as pessoas pudessem se conectar com 

outras e saber o que estavam fazendo online, sem precisar visitar outras páginas ou links, como 

era necessário com o blog.  
Rosemberg (2009, p. 325) explica que pessoas sem experiência em blogs têm 

dificuldade para entender a “natureza essencialmente social da atividade”. Para o autor, blog é 

convivência e essa sociabilidade é explicada pelo fato de que blogueiros normalmente blogam 

em grupos, seja na troca dos comentários e nas indicações de outros blogs ou em espaços 

oficiais: 

Ler é tão parte de blogar quanto escrever; ouvir é tão importante quanto falar. É isso 

que muitos blogueiros querem dizer quando afirmam que ‘blogar é uma conversa’: 

nem cada postagem gera uma vigorosa troca de comentários, mas cada post existe 

em um contexto de postar e responder que se estende por algum caminho na web, 

link por link, blog por blog (ROSEMBERG, 2009, p. 325).1  

 
1 Reading is as much a part of blogging as writing; listening is as importante as speaking. This is what so many 

bloggers mean when they claim that ‘blogging is a conversation’: not each post sparks a vigorou Exchange of 

comments, but that every post exists in a context of post-and-response that stretches across some patch of the 

Web, link by link, blog by blog (ROSEMBERG, 2009, p, 325) 
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Para o autor, é possível fazer parte da blogosfera ou criar uma mini blogosfera com 

pouco esforço e pouco conhecimento de software. O principal ponto é ter pessoas que queiram 

participar.  

De acordo com o site Technorati, são quase um bilhão de blogs ativos no mundo (175 

mil novos blogs são criados todos os dias). Esse crescimento constante se dá pela facilidade de 

uso e permite que milhões de pessoas publiquem e compartilhem suas ideias e que outros 

milhões acessem, comentem, compartilhem. Essas atividades permitem a criação de um 

vínculo entre blogueiro e internauta, possibilitando também a sensação de pertencimento a uma 

comunidade.  

Ainda de acordo com Schittine (2004), o blog também surgiu como um meio de 

disponibilização de textos e fotos na web mais simples e rápido, facilitando a fabricação de 

páginas por indivíduos com pouco conhecimento teórico. Mas o texto curto e rápido nem 

sempre está presente. Muitas vezes, o tamanho ilimitado dos posts em contrapartida da 

quantidade definida de caracteres dos meios escritos e o tempo delimitado dos meios 

audiovisuais é mais interessante para profissionais que não estão acostumados com o processo 

de edição jornalística e com o desejo de informar o quanto necessário.  

Sobre as temáticas dos blogs, observa-se que alguns blogs apostam no conteúdo de 

viagem, outros trazem assuntos do cotidiano, uns trazem temas sobre moda e fotos com looks 

do dia. Alguns são como uma coletânea de assuntos que estão conectados a outros links, 

enquanto uma parte é sobre o cotidiano do autor. Seus estilos são bem-humorados, intelectuais 

ou políticos, normalmente são não-comerciais e todos os autores são apaixonados por seus 

temas (BLOOD, 2002). Como explica Blood, os blogs “são difíceis de descrever, mas fáceis 

de serem reconhecidos”, pois possuem um caráter estético diferente das demais redes sociais, 

mas seguem um padrão ao apresentar posts em ordem cronológica reversa, o nome e a foto do 

autor, espaço para comentários e links relacionados.  

Um dos aspectos que difere um blog de outro, que também pode ser considerado uma 

das características de sua personalidade, é a autonomia que cada autor tem sobre o assunto a 

ser escolhido e sobre as cores e imagens utilizadas para criar uma identidade ao seu layout, 

como o nome do blog, um banner do projeto ou uma frase institucional.  
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A diferenciação entre site e blog fez-se necessária para fins de visualização e 

comparação, mas é importante ressaltar que um site, com páginas estáticas como “Sobre” e 

“Contato”, pode ter um blog que é atualizado com frequência. Assim como um blog pode, com 

o tempo e com a necessidade da blogueira, pode passar por uma reformulação e ganhar páginas 

institucionais. Nesses dois casos, temos a definição de um site com blog ou um blog dentro de 

um site. Ambos são encontrados por meio do endereço www, mas não concorrem entre si, 

sendo complementares. 

O site é utilizado, em geral, por empresas, e fornecem as informações institucionais 

como “serviços”, “contato”, “missão, visão e valores”, “portfólio”, entre outras. Sua página 

inicial é conhecida como “home” ou “home page”, que, além de ser a apresentação e cartão de 

visitas da marca, com suas informações básicas, tem a função de ser ponto de partida para as 

outras páginas. Caso a empresa tenha interesse, pode optar por uma única página, conhecida 

como site “one page”. Ele é criado, normalmente, com layouts e programações específicas, 

normalmente feito por programadores ou designers.  

O blog, por outro lado, demanda menos conhecimento informático e pode ter 

característica estética de site, funcionando visualmente como um espaço institucional e 

estático. As páginas, como “sobre”, “contato” e “serviços” não passam por atualizações 

frequentes e, quando são alteradas, continuam na mesma página. Ou, seja, não é criado um 

novo post, o que acontece com cada atualização que o blog sofre. É possível editar um post já 

publicado, mas a situação mais comum é criar novos posts a cada novo tema ou conectar os 

temas similares por meio de links ou tags, o que também auxilia na visualização nas páginas 

de busca, como o Google.  

Uma das diferenças mais expressivas do site em relação ao blog é a falta de 

interatividade, já que normalmente a comunicação do leitor é feita apenas via email ou 

whatsapp, de acordo com os dados divulgados na página “contato” ou no rodapé ou, em alguns 

casos de sites mais recentes, por meio de ícones, que já abrem na página de comunicação 

escolhida. No blog, a forma mais comum é por meio dos comentários, presentes em cada post 

publicado, sendo também possível vincular os mesmos ícones e links de outras redes sociais.  

A seguir, uma tabela exemplificando as principais diferenças entre blog e site 
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Tabela 1 - Diferenças principais entre Blog e Site  

BLOG  SITE  
Demanda pouco conhecimento informático. 

Criado por meio de templates (wordpress, 

wix, blogspot, etc) 

 

Normalmente tem layout e design 

específico, criado por um designer ou 

programador (HTML) 

 
Tem espaço para interatividade na página, 

na forma de comentários 

 

A interatividade normalmente é indireta, por 

email, mensagem ou ligação 

 
A linguagem do texto pode ser mais 

informal e em primeira pessoa do singular 

 

O texto tem uma linguagem mais 

institucional, sendo escrito na primeira ou 

terceira pessoa do plural 

 
A atualização é contínua e em formato de 

posts 
Não é atualizado com frequência, tendo 

alteração apenas nas páginas fixas. 

A navegação acontece principalmente pelos 

posts, que podem ser conectados ou 

independentes. 

A navegação é feita por meio das páginas, 

publicadas de forma independente.  

O blog, na maioria dos casos, é assinado e 

tem a imagem do autor, criando uma relação 

mais humanizada 

O site dificilmente é assinado e, quando tem 

imagens, são da empresa ou da equipe em 

geral, criando um maior distanciamento 

 

Como podemos ver, o blog tem uma estrutura mais fluida, permitindo o leitor acessar 

um post por meio de outro, sem precisar voltar à página inicial ou ao menu. É possível que, 

cada vez que o internauta entre no blog, ele faça um caminho diferente entre o conteúdo. O 

caminho pode ser feito através dos links de um post que conecta a outro, pela ferramenta de 

busca ou pela nuvem de tags, que são as palavras-chaves já disponíveis na página inicial, 

normalmente na barra da lateral direita ou na barra inferior.  

Já no site, criado geralmente para empresas ou órgãos institucionais, a atualização é 

feita com menos frequência, então não é um endereço que o leitor vai para se atualizar ou para 

acompanhar. Ele utiliza para tirar dúvidas, principalmente sobre preço, horário de 

funcionamento e contato, e saber mais informações sobre o propósito da empresa, como o 

tradicional conteúdo da seção “missão, visão e valores”.  principalmente sobre preço e contato. 

Sobre a criação, o blog demanda pouco conhecimento informático, sendo montado por 

meio de templates editáveis, não sendo necessário entender sobre código fonte ou HTML. 

Blogueiros interessados em deixar a página mais profissional podem optar por programas de 
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montagem personalizáveis, que se assemelham a sites, como o programa Divi, mas com uma 

interface mais simples e intuitiva. O site, por outro lado, pode ser criado do zero. É feito 

geralmente em HTML, um sistema que permite maior maleabilidade de desenvolvimento, mas 

também maior complexidade. No entanto, um template feito com o modelo de blogs (com 

páginas e posts), pode ser usado com a função de site, com formato estático, sem a presença de 

comentários, etc.  

Uma das principais características do blog frente a outras plataformas digitais é sua 

atualização que tende a ser contínua, com posts frequentes em ordem de data e leitores 

normalmente assíduos e a apresentação sobre quem escreve. Uma parte dos blogs apresenta 

agumas informações básicas sobre os gostos de seus autores e às vezes até de suas famílias, 

seu trabalho e seu cotidiano, ficando subentendida nas postagens seguintes. Esse conteúdo pode 

estar na página “Sobre” ou no primeiro post. O arquivo com as antigas postagens também fica 

disponível para leitura logo na página inicial no canto direito da página, permitindo o resgate 

dos assuntos que precisam ser relidos no momento em que for mais conveniente. 

De acordo com Blood (2002), que escreveu o primeiro livro sobre o tema, blogs seriam 

websites frequentemente atualizados nos quais o conteúdo (texto, fotos, arquivos de som, etc.) 

é postado em uma base regular e posicionado em ordem cronológica reversa. Os leitores quase 

sempre possuem a opção de comentar em qualquer postagem individual, que são identificados 

com uma URL (Uniform Resource Locators) única. Seu design parte do princípio da 

funcionalidade. 

Como mostra Campos (2013), os blogs possuem textos escritos por um ou mais autores, 

também conhecidos como blogueiros; são multimídia pois trabalham com texto, som, imagem. 

Além de seus posts serem organizados em ordem não-cronológica, possuem categorias e temas 

específicos, trazem links para outros blogs ou sites (hipermídia), oferecem um sistema de 

assinaturas (RSS) e possibilitam um diálogo com o autor por meio dos comentários, 

potencializando a interação entre autor/leitor. 

Blood (2002) explica que os blogs podem ser classificados em tipos diferentes, de 

acordo com seu foco principal. O blog tem ligação direta com os diários, mas contêm links 

subordinados aos textos. Já os notebooks3 podem ser pessoais ou informativos, mas 

normalmente têm textos mais extensos e com conteúdos focados. Enquanto blogs têm mais de 

uma postagem por dia, os notebooks trabalham com um texto diário, normalmente com temas 
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cotidianos. Mas, no geral, todos filtram informações, trazem contextualizações ao justapor 

documentos ou informações complementares ou opostas, promovem uma alfabetização 

midiática, pontos de vista alternativos (já que, na sua essência, são originalmente projetos não-

comerciais, não têm interesse em financiar ou aceitar propagandas de empresas, apesar de 

alguns blogs lançados recentemente mostrarem o contrário), encorajam avaliações dos leitores, 

estimula a participação (especialmente por meio de comentários). 

Para Blood (2002), existem três motivos para manter um blog: construir uma reputação, 

compartilhar informações e se expressar pessoalmente. Normalmente, um deles é o ponto de 

partida, mas os três são necessários para sua manutenção. Sobre construir uma reputação, o 

blog é um espaço de construção livre de conteúdo, onde quem escreve pode formar opinião e 

gerar reflexões ou debates sobre determinado assunto. Quanto mais se procura informações e 

escreve sobre, mais pode-se obter conhecimento e experiência sobre algum tema, tornando o 

blog um espaço de referência sobre determinado assunto e a blogueira como uma autoridade, 

sendo fonte de pesquisa e exemplo para quem pensa parecido.  

Compartilhar informações está vinculado à proposta do blog de ser um espaço de troca. 

O autor pode escrever o que quiser, mas precisa ter sempre em mente que outras pessoas terão 

acesso e podem se beneficiar do conteúdo compartilhado. É por meio desse aprofundamento 

do conteúdo e troca de experiências vivenciadas que as blogueiras conseguem conquistar sua 

comunidade, seja na troca de indicações, nos feedbacks positivos ou na contratação de algum 

serviço. Expressar-se pessoalmente está relacionado com a personalização e identidade do 

blog. É a característica que difere um blog do outro e que faz um leitor acompanhar um 

conteúdo. A conexão com o que o blogueiro escreve, com sua linguagem, seus valores e seu 

modo de exteriorizar suas ideias e conhecimento. Sem subjetividade, o blog seria apenas um 

espaço de informação, como um jornal.  

Entre os aspectos formais ou tecnológicos do blog, podemos destacar a seção de 

contato, com telefone, e-mail ou endereço; o arquivo, com posts separados por meses ou por 

palavras-chaves, uma ferramenta de busca em que o leitor escreve a palavra que tem interesse 

ou a nuvem de tags, um espaço de palavras-chaves que são organizadas pelo número de vezes 

que são encontradas nos posts. Nas colunas laterais, é comum encontrar o perfil da blogueira 

com foto e uma breve descrição, as miniaturas das suas redes sociais (quando existem) e os 

links relacionados de outros blogs da comunidade, os permalinks. Dentro dos posts e não mais 
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na página inicial, temos o sistema de comentários e os arquivos, que podem ser fotos, vídeos, 

podcasts ou infográficos. 

Para Catarina Rodrigues (2005), uma classificação de blogs é uma tarefa difícil, dada a 

diversidade de temáticas e formatos.  

Numa área em constante mutação e crescimento é visível a variedade de temáticas 

abordadas onde transparecem múltiplas identidades e flúem diversas tendências, 

gostos, preocupações, tudo porque cada autor é único e os blogs resultam 

principalmente da personalidade de quem os cria e os alimenta. A todas estas 

dificuldades acresce-se ainda o facto de muitos ficarem inactivos enquanto a cada 

momento surgem outros novos (RODRIGUES, 2005, p. 27).  

Já Raquel Recuero (2002) conseguiu classificar os blogs em duas grandes categorias: 

diários eletrônicos e publicações eletrônicas. Enquanto os diários eletrônicos estão 

relacionados a páginas com conteúdo pessoal de cada blogueiro, com função de diários íntimos, 

as publicações eletrônicas têm foco principal nas informações que transmitem sobre 

determinado assunto. Além da temática mais definida, as publicações contam com menos 

comentários pessoais de quem escreve. Recuero traz ainda uma terceira categoria, a das 

publicações mistas, que combinam características das primeiras: informação com comentários 

pessoais.  

Alex Primo (2008) apresenta, ainda, classificações organizadas pelos seus objetivos, 

linguagem e pelas pessoas envolvidas na produção e leitura dos blogs. Um tipo é o blog 

organizacional, que oferece uma interface para contato direto com os stakeholders 

(funcionários, fornecedores, consumidores, acionistas, etc). É o que Scoble e Israel (2006) 

chamam de marketing conversacional. O termo conversacional vem da possibilidade de 

interações e comunicação corporativa descentralizadas, além de abranger um maior número de 

pessoas independente de localização geográfica.  

As empresas que apostam em blogs corporativos para comunicação externa, alcançam 

um grande público com pouco investimento. São facilmente encontrados por mecanismos de 

busca, pelo SEO, por exemplo, e sua relação interativa cresce a confiança do público e 

humaniza a empresa. Como explicam Scoble e Israel (2006), os blogs vão além de mediar 

diálogos, facilitando os debates em grupo em qualquer computador com à internet desde que 

seja liberado o acesso na comunidade.  

Para Primo (2008), uma diferença dos blogs organizacionais em relação aos blogs mais 

pessoais é a linguagem mais “impessoal”, com textos escritos por alguns profissionais da 

empresa e não apenas um autor:  
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O que vale nestes blogs corporativos impessoais, e muitos deles sequer oferecem a 

interface para comentários, é o posicionamento da empresa. Ou seja, este exemplar 

afasta-se sobremaneira da definição dos textos íntimos, de fortes marcas identitárias, 

das definições que igualam blogs a diários íntimos. Ainda que os românticos possam 

preferir responder que blogs organizacionais não são blogs, não se pode definir um 

meio, qualquer que seja ele, por seu conteúdo. Se já não se pode mais definir blogs por 

seu caráter público, por algum gênero discursivo específico, nem como produção 

individual, tampouco se pode reverenciar a produção na blogosfera como 

definitivamente autêntica e verdadeira (PRIMO, 2008, p. 124).  

Outra classificação de blog por linguagem e objetivo é o blog profissional, objeto de 

estudo do nosso trabalho. Enquanto o blog pessoal não depende da avaliação de terceiros e o 

blogueiro escolhe os temas de acordo com seu perfil e interesse, o blog profissional é criado a 

partir de uma estratégia e procura alcançar uma persona, seu público-alvo. A preocupação com 

o feedback vai além dos comentários, já que é uma ferramenta de captação de possíveis clientes 

e fortalecimento com os que já conhecem a marca. “O conteúdo e a periodicidade de um blog 

profissional, apesar de ser produzido por uma única pessoa, respondem a um objetivo comercial 

ou até mesmo para criar uma reputação em um determinado ramo, visando ganhos futuros, 

como contratos de consultoria”, explica Primo (2008, p. 126). 

Os “probloggers”, como denomina o autor, utilizam o blog como uma atividade 

empresarial autônoma.  

 O sustento desses blogueiros provém dos ganhos recebidos por cliques em propaganda 

veiculadas nas páginas, como também da venda de posts. Nesta última modalidade, o 

problogger comenta um produto ou serviço para o qual foi pago, podendo ou não 

informar que trata-se de informação patrocinada. Blogs pessoais também podem ser 

“monetizados”, através da simples incorporação de links patrocinados, como o Google 

AdSense. Contudo, trata-se apenas de uma possível (talvez, rara) renda extra. Para um 

pro-blogger, o blog tem como principal objetivo o seu sustento (PRIMO, 2008, p. 126).  

Sobre blogs e sua definição, Primo e Smaniotto (2006) trazem o questionamento de 

classificar o conteúdo do blog pelo uso da ferramenta. Os autores apresentam três conotações 

diferentes para o termo “blog”, que vai além de um formato de texto para se referir a um 

programa e um espaço, como ilustram os exemplos a seguir:   

1. Como programa: “Você pode escolher entre usar o Blogger ou o Wordpress”.  

2. Como espaço: “Não encontrei seu blog. Qual o endereço dele?”  

3. Como texto: “Estou lendo seu blog e gostando muito dos temas abordados”. 

 

Primo (2008) defendem que a mistura entre blog como programa e blog como texto 

acontece pela falta de informação e esclarecimento sobre esse “fenômeno da cibercultura”.  
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É preciso que fique claro que um blog/programa não determina que o blog/texto deverá 

seguir um gênero específico. Deve ficar claro que blogs são muito mais que uma 

simples interface facilitada para a publicação individual, como são frequentemente 

definidos. Faço tal alerta não apenas para criticar uma definição que se resume à 

descrição do meio, mas também para lembrar que blogs são espaços coletivos de 

interação. Ou seja, blogs/espaço podem converter-se em um ponto de encontro 

(PRIMO, 2008, p, 123).  

O blog seria não apenas uma ferramenta, mas um espaço, um local que serve como 

ponto de encontro para compartilhar conhecimento, trocar opiniões, adquirir conteúdo. Essa 

possibilidade de experiências e opiniões exemplifica uma característica importante do blog, a 

interatividade.  

 

1.3 BLOG: PLATAFORMA DE INTERATIVIDADE 

 

Dentre as várias características dos blogs mencionadas ao longo deste capítulo, duas 

merecem atenção especial, a personalização e a interatividade. A primeira é importante para a 

escolha do blog como plataforma de comunicação mesmo com o advento e crescimento de 

outras redes sociais, como Instagram e Facebook. Os blogueiros gostam da possibilidade de ter 

um espaço que reflita sua identidade, com cores e fontes referentes à sua identidade visual. 

Essa questão será abordada com mais profundidade no capítulo 4, onde serão analisados os 

blogs escolhidos.  

A segunda característica que será apresentada com uma atenção diferenciada é a 

interatividade, que permite a construção das comunidades virtuais. A possibilidade de troca, 

especialmente na forma de comentários, fortalece o espaço de comunicação e criação de 

círculos (PRIMO, 2008; CASTELLS, 2010, RHEINGOLD, 1996). O blog, nesse caso, tem 

como objetivo ser um espaço social.  

Como visto no início deste capítulo, alguns autores, como Sibilia (2008) e Schittine 

(2004), consideram blogs como versões digitais do diário de papel, ou diários íntimos online. 

Eles seguem a mesma ordem cronológica reversa de atualização, são escritos normalmente em 

primeira pessoa e contam sobre acontecimentos e experiências pessoais. São espaços de 

reflexão e compartilhamento sobre situações cotidianas escolhidas por quem escreve. Para as 

autoras, uma das principais diferenças entre os diários de papel é a visibilidade, que passa a ser 

pública, enquanto os diários eram mantidos na privacidade do autor.  



 

32 
 

Para Blood (2002), os blogs surgiram com igual força e ao mesmo tempo com duas 

propostas: como filtros de conteúdo na internet, sendo utilizados como espaços para 

compartilhar links e dar dicas de outros blogs ou websites, e como formato de diário. Para Alex 

Primo (2008), os blogs são plataformas que vão além da função de diário, podendo ser 

classificados em quatro grandes grupos: pessoal e profissional (blogs individuais); grupal e 

organizacional (coletivos). O autor traz a questão da remediação, apresentado por Bolter e 

Grusin (2000) para mostrar a conexão entre os dois formatos, mas explica que sua equiparação 

não pode ser basear na ideia de que “novos meios remediam meios anteriores”, já que a 

principal diferença entre eles é a mudança de destinatário, que passa do individual de quem 

escreve, para o interpessoal de quem também lê.  Para o autor: 

Uma parcela de blogs de fato baseia-se na escrita de percepções e reflexões sobre o 

cotidiano e os sentimentos do autor. Contudo, essa prática não se aplica a tantos outros 

blogs, que apresentam estilos e objetivos diversos. A principal distinção entre diários e 

blogs os opõem de maneira inconciliável. Diários pessoais se voltam para o 

intrapessoal, tem como destinatário o próprio autor. Blogs, por outro lado, visam o 

interpessoal, o grupal (PRIMO, p. 122, 2008). 

É essa questão do grupal, do interpessoal que permite o blog ser utilizado como uma 

ferramenta para criação de comunidades virtuais. A plataforma tem uma natureza totalmente 

social (NARDI; SCHIANO e GUMBRECHT, 2004). Nem todos os blogs são públicos para 

que qualquer pessoa possa ler. Alguns possuem senha ou são publicados em intranets, 

limitando o acesso. Mas todos são criados com o propósito de compartilhar e debater 

informações. Mesmo que escrito por uma ou por um pequeno grupo de pessoas, são lidos por 

outros.  

O termo remediação, ou “remediation” no original, foi apresentado por Jay Bolter e 

Richard Grusin para entender melhor as novas mídias digitais no livro Remediation: 

understanding new media, em 2000.  De acordo com os autores, as mídias continuam se 

apresentando da mesma forma que suas antecessoras: como aprimoradas e renovadas. Por 

acreditarem que nenhuma mídia pode ser isolada de outra, Bolter e Grusin (2000) defendem 

que a remediação é a lógica possível para que uma mídia se renove em relação a uma “velha 

mídia”. Elas podem, ainda, receber um novo formato, uma nova utilização e até mesmo um 

novo propósito.  

Com a hipótese de que todo meio é capaz de remediar, “todo meio é capaz de apropriar-

se das técnicas, das formas e do significado social de outra mídia e renová-los, tomando seu 

lugar na sociedade, na economia e nas redes de tecnologia” (POSHAR, 2011. p. 3). Além do 
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meio, o usuário ou observador também faz parte do processo de remediação, estabelecendo 

uma relação de duas vias: “de um lado ele busca a transparência negando a própria mediação 

do meio e, do outro, ele a procura pela multiplicidade da hipermediação, tentando atingir a 

imediação de qualquer maneira” (POSHAR, 2011, p. 5). 

Entre os objetivos de publicar blogs, Primo (2008) destaca um espaço como um “bloco 

de notas” para guardar ideias e links de interesse pessoal ou para divulgar conteúdos acabados 

ou inacabados. A proposta de uma escrita sigilosa é um exemplo “entre tantos processos 

interativos possíveis na blogosfera. Logo, definir-se blogs como diário íntimo online ou mesmo 

como página pessoal (o que excluiria as produções grupais e organizacionais) é capciosa e 

reducionista” (PRIMO, 2008, p. 122). 

Uma das principais características do blog são os comentários, que permitem o debate 

e a troca de ideias. Por ser um espaço aberto e não exigir a identificação real do leitor, alguns 

comentários podem ser hostis. Para evitar essas possíveis discussões negativas e spams 

(comentários automáticos enviados por robôs ou vírus), alguns blogueiros permitem 

comentários mediante aprovação. Ou seja, só são publicados quando aceitos pelo dono da 

página, normalmente se estiverem em sintonia com o perfil do blog ou não forem 

desrespeitosos. Apesar da possibilidade, os comentários negativos normalmente estão me 

menor número dos que pretendem contribuir para o debate.   

Esses comentários, como veremos posteriormente, também podem ser feitos por outros 

meios, seja em outras redes sociais vinculadas ao blog ou até por e-mail, mantendo a 

interatividade e o caráter de troca. Além dos comentários, é possível criar um relacionamento 

entre blogueiros ao visitar e indicar o blog de parceiros em seus posts pessoais ou na lista de 

indicação do blog.  

A possibilidade de criação de comunidades virtuais por meio do blog se difere dos chats, 

onde a conversa acontece em tempo real. Mas permite que mais pessoas possam participar, 

mesmo que com um intervalo de tempo entre os comentários. Rheingold (1996, p. 18) explica 

que essas comunidades virtuais são “agregados sociais surgidos na Rede, quando os 

intervenientes de um debate o levam por diante em número e sentimento suficientes para 

formarem teias de relações pessoais no ciberespaço”.  

Como poderá ser visto no capítulo a seguir, a criação de comunidades imaginadas 

deixou de ser exclusivamente física para ir além de barreiras geográficas. E o blog, por também 
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ter função de espaço - não aquele de coordenadas geográficas - e sim aquele definido por 

Castells (1999) como um espaço de fluxos, pode ser utilizado para essa consolidação.  

É válido ressaltar que a conversação por meio do blog se dá entre internautas, entre 

sujeitos, e não por troca de links, em que um blogueiro apenas faz menção ao outro por links 

dentro dos posts ou na barra de ferramentas. Como reforçam Primo e Smaniotto (2006, p. 240): 

“Uma comunidade é construída pela interação recorrente e compromissada entre interagentes 

e não simplesmente pela mera interconexão estática de blogs/espaço”. 

Uma comunidade só se constrói e se mantém quando seus participantes interagem por 

um tempo considerável, apresentem um sentimento de pertencimento ao grupo e tenham 

interesse e responsabilidade de manter essa comunidade criada.  

Para o trabalho em questão, utilizamos como referência blogs criados e escritos por 

mulheres que utilizam a plataforma como ferramenta de trabalho. Esses blogs podem ter sido 

criados com o objetivo de monetização ou com o propósito de divulgação de um trabalho ou 

paixão que, com o tempo e o engajamento dos leitores, passou a ter um caráter profissional. 

Além do objetivo, seu retorno financeiro pode ser direto – por meio de publicidade e links de 

afiliados na própria página, ou indireto – por divulgação e venda de serviços, cursos e 

consultorias. As oito blogueiras entrevistadas trabalham em áreas diversas, totalizando sete. 

São elas: arquitetura e decoração; organização e produtividade; moda e consumo consciente; 

gastronomia; artesanato; sustentabilidade e vida saudável; viagem e turismo.  

Esse estudo foi desenvolvido no contexto de um projeto que pensa o blog e o trabalho 

home office como uma escolha conjunta e consciente. Que viu na plataforma blog uma 

ferramenta de divulgação, relacionamento e construção de autoridade para o mercado 

empreendedor. O blog precisa ter esse caráter interativo, de ser escrito para alguém que não é 

o blogueiro ou seus leitores assíduos, mas pessoas que comentam, se conectam com o conteúdo 

apresentado e que criam uma relação de confiança com quem escreve. Esse relacionamento se 

traduz, em muitos casos, na conversão de leitores em clientes e parceiros. A importância do 

relacionamento e da possível criação de comunidade reflete em um dos requisitos na escolha 

das blogueiras: que os assuntos sejam pensados e os posts sejam escritos por elas e não por 

uma equipe.  

Em decorrência dessa vinculação entre blogs, home office e mulheres empreendedoras 

para a criação de comunidades, o roteiro elaborado para a realização das entrevistas foi 

construído abrangendo as várias temáticas que relacionaram os objetivos da pesquisa. Foram 
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elaboradas nove perguntas que abordaram temas como escolha dos temas postados, interação 

e conexão com outras redes sociais, dificuldades e vantagens da rotina do trabalho home office, 

formas de monetização do blog, entre outras, que estão disponíveis no apêndice desta pesquisa.  

Questões específicas para uma complementação da informação abordada, quando 

necessárias foram feitas e respondidas em momentos diferentes, nem sempre em conversas ao 

vivo, mas com perguntas respondidas no ritmo de cada entrevistada e conforme novas 

demandas e questionamentos iam surgindo. Por mais que as perguntas fossem em um número 

fechado e enviadas em uma mesma oportunidade, algumas blogueiras respondiam com 

informações mais resumidas, enquanto outras lançavam novas reflexões. Para manter uma 

equivalência nas respostas, especialmente para criar quadros comparativos, foi necessário, em 

poucos momentos, reforçar uma mesma questão com perguntas adicionais.  

As entrevistas foram realizadas durante os anos de 2018, 2019 e 2020 por ferramentas 

de comunicação variadas. Enquanto algumas blogueiras preferiam responder por WhatsApp, 

outras retornavam por e-mail. Duas fizeram por vídeochamada pelo aplicativo Messenger do 

Facebook, mas complementaram informações pelo Whatsapp. Por questões de fidelidade e 

praticidade para transcrição, as respostas por escrito foram incentivadas. O primeiro contato 

foi feito por email e, em todos os casos, foi enviada uma apresentação sobre a tese e algumas 

informações sobre como seria a participação de cada uma (a entrevista não poderia ser 

divulgada até a publicação da tese, as respostas poderiam ser enviadas por áudio ou por texto, 

e qualquer dúvida poderia ser perguntada). Quando não respondido, o convite era reforçado via 

mensagem privada (direct) no Instagram.   

Foram analisados oito blogs, divididos em seis categorias: dois na categoria viagem, 

um sobre artesanato, um sobre arquitetura e decoração, dois blogs sobre organização e 

produtividade, um sobre moda e um na categoria gastronomia. O representante na categoria 

artesanato é o blog da Daniela Barboza, o Cogumelo de E.V.A. criado em 2009, mas apenas 

em 2018 com o nome atual. Outro blog que também foi criado em 2009 para compartilhar 

experiências gastronômicas é o “Sabores da Cidade” da jornalista Izakeline Ribeiro.  

Na categoria Arquitetura e Decoração temos o blog “Casa Casada”, da arquiteta e 

advogada Eduarda Santos, que se classifica como “um espaço voltado para o público que curte 

o universo que se esconde por trás de uma casa”. O “Casa Casada”, tem como temas decoração, 

design, arquitetura, atualidades da área e mesa posta, tratados por imagens selecionadas, 
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normalmente de outras pessoas. Tem como objetivo servir de inspiração para quem pensa em 

decorar a casa e busca informação e conteúdo de qualidade. 

O blog “Preciso Viajar – um lugar para quem quer dicas de como viajar de forma 

independente”, da Fernanda Sousa, surgiu com o objetivo de compartilhar ideias e experiências 

depois que a blogueira retornou da viagem de volta ao mundo, mas com um viés mais 

profissional. Katiuscia Farias criou o blog da Estillo K para trazer referências a suas clientes 

sobre destination wedding, viagens românticas e destinos para lua de mel, com conteúdos que 

poderiam ser acrescentados aos poucos. Ao contrário de Fernanda, o blog da Estillo K faz parte 

do site com o mesmo nome, e trabalha apenas com roteiros românticos para casais.  

O blog QFSR, conhecido até o começo de 2019 como Quem Faz Suas Roupas foi feito 

para refletir sobre o consumo consciente e inspirar a busca por uma vida mais sustentável e 

mais leve. Ele é escrito pela fisioterapeuta e mestre em fisioterapia esportiva Valentine, que 

mora hoje em Amsterdã. Sobre organização e produtividade, o blog Vida Organizada traz 

conteúdo para conscientizar pessoas sobre uma nova forma de viver a vida desde 2006 e é 

escrito pela Thais Godinho. Outro que fala sobre a mesma temática, mais voltada para questões 

digitais, é o blog da Gabriela Brasil. Diferente do Vida Organizada, é um site – com textos na 

página inicial e também na categoria blog, que é uma página no menu principal.  
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2. COMUNIDADES IMAGINADAS NA BLOGOSFERA 

 

Imaginada e não só imaginária. Benedict Anderson, em sua obra “Comunidades 

Imaginadas” explica que as nações não são apenas inventadas por seus conterrâneos, mas 

“imaginadas” pois têm caráter simbólico ao fazerem sentido para alma, e passional, pois são 

objetos de desejos e projeções. É encontrar naturalidade em um passado que não passa de uma 

seleção aleatória de momentos, normalmente consciente. Para Anderson (2015, p. 32), “ela é 

imaginada porque mesmo os membros da mais minúscula das nações jamais conhecerão, 

encontrarão ou nem sequer ouvirão falar da maioria de seus companheiros, embora todos 

tenham em mente a imagem da viva da comunhão entre eles”.  

Michel Mafesolli também apresenta o imaginário coletivo como ferramenta de criação 

do ideal comunitário, mas que uma razão social. Para o autor, “a sensibilidade coletiva 

originária da forma estética acaba por constituir uma relação ética (2014, p. 33)”. A estética 

aqui resumida como o sentir em comum e a ética como a percepção de um laço coletivo 

acompanham uma terceira categoria, a do costume. Essas três são as principais questões para 

caracterizar a vida cotidiana dos grupos contemporâneos.  

Uma comunidade não tem tamanho ou número de membros mínimo para ser 

considerada como tal. Qualquer comunidade, para Anderson, maior do que o contato face a 

face – e talvez até ela - já é imaginada. Elas não se diferenciam pela sua validação, em serem 

falsas ou autênticas, mas pelo estilo em que são imaginadas. É possível sentir conexão com 

pessoas que nunca se viram quando se cria a ideia simbólica de que estão conectados de alguma 

forma. Seja por um ancestral em comum, pela língua, pelos costumes, etc.  

Dentro de um espírito antropológico, uma comunidade política imaginada é 

quase uma questão de parentesco ou religião. Nesse sentido, ela é tão limitada 

como soberana, na medida em que inventa ao mesmo tempo que mascara. Não 

há, portanto, comunidades ‘verdadeiras’, pois qualquer uma é sempre 

imaginada e não se legitima pela oposição falsidade-autenticidade. Na verdade, 

o que as distingue é o ‘estilo’ como são imaginadas e os recursos de que lançam 

mão (SCHWARCZ, 2015, p. 12).  

Uma nação é limitada, pois possui fronteiras definidas, onde existem outras nações, e 

tem a consciência de que nunca vai chegar ao nível de extensão da humanidade. É por esse 

motivo que os mapas, assim como o censo demográfico e os museus são três instituições que, 

juntas, moldaram a maneira que o estado colonial imaginava seu domínio, entendendo os 
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limites e as especificidades geográficas do seu território, as características sociais de seus 

habitantes e a legitimidade do seu passado.  

São imaginadas como comunidades quando, mesmo com hierarquias e desigualdades, 

se estabelecem como “uma profunda camaradagem horizontal”. (p. 34), como uma ideia de 

“nós coletivo”. Para Maffesoli (2014, p. XVI), o Brasil é um exemplo de um país 

“dramaticamente verticalizado e hierarquizado”, mas tenta incorporar uma característica do 

tribalismo chamada de “horizontalidade fraternal”, definida pelo autor como uma conexão 

“vincada pelo afeto, pelo prazer de estar junto, pela vibração que reverbera e revigora”.  

 

2.1 COMUNIDADES: A LÍNGUA COMO CONECTORA  

A literatura, exemplificados por Anderson pelo romance e pelo jornal, é responsável 

por representar o ideal de comunidade imaginada a que corresponde uma nação. Essa questão 

é percebida com mais clareza nos romances míticos de fundação. No caso do Brasil, como a 

obra “O Guarani”, de José de Alencar. “Nesse sentido, a língua cumpre papel fundamental 

quando permite a unificação da leitura, a manutenção do suposto de uma antiguidade essencial, 

e, sobretudo, a partir do momento em que se torna oficial” (ANDERSON, 2015, p. 13). O 

publicado torna o vivido em real e testemunhado.  

O autor trabalha a ideia da construção de solidariedades e como, a partir do momento 

em que a nação é imaginada, ela é, então, modelada, adaptada e transformada. E é por meio da 

língua que são criadas conexões e resgatados passados para sonhar possíveis futuros. Essa 

língua que é introduzida ao nascer e fica até a morte de cada falante. Como explica a 

antropóloga Lilia Schwarcz, as nações, mesmo sendo imaginadas, precisam de ferramentas e 

símbolos, pois não se criam no vazio. A construção de símbolos é eficiente quando eles  

se afirmam no interior de uma lógica comunitária afetiva de sentidos e quando 

fazem da língua e da história dados ‘naturais e essenciais’; pouco passíveis de 

dúvida e de questionamento. O uso do ‘nós’, presente nos hinos nacionais, nos 

dísticos e nas falas oficiais, faz com que o sentimento de pertença se 

sobreponha à ideia de individualidade e apague o que existe de ‘eles’ e de 

diferença em qualquer sociedade (SCHWARCZ, 2015, p. 16).  

A criação das nações como comunidades imaginadas só foi possível com o declínio de 

três percepções culturais fundamentais: a ideia de que quem tivesse domínio sobre uma 

determinada língua escrita teria acesso privilegiado à verdade ontológica; a crença de que a 
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sociedade era organizada naturalmente de forma hierárquica, tendo monarcas e o clero acima 

de todos; e a concepção temporal de que as origens do mundo e dos homens seriam as mesmas.  

Para este trabalho, ao buscar entender a formação das comunidades virtuais, será 

utilizada uma importante ferramenta no estudo de Benedict Anderson na formação das 

comunidades imaginadas, no caso a língua e sua consolidação na forma escrita. Para o autor:  

O que tornou possível imaginar as novas comunidades, num sentido positivo, foi uma 

interação mais ou menos casual, porém explosiva, entre um modo de produção e de 

relações de produção (o capitalismo), uma tecnologia de comunicação (a imprensa) e a 

fatalidade da diversidade linguística humana (ANDERSON, 2015, p. 78).  

Essas línguas impressas, de acordo com Anderson, foram impulsionadoras de uma 

consciência nacional de três maneiras. A primeira, e considerada mais importante, é a criação 

de campos unificados de intercâmbio e comunicação que se situavam abaixo do latim, mas 

acima das línguas vernáculas. Através da palavra impressa por meio do papel e da letra, foi 

possível que a grande diversidade de variantes da língua - seja ela francesa, espanhola ou 

inglesa – conseguissem se entender, o que era quase impossível anteriormente, na forma oral. 

Essa comunicação possível permitiu, como explica o autor, que milhares ou, em alguns casos, 

milhões de pessoas tomassem consciência gradual  

daquele campo linguístico particular, e ao mesmo tempo percebendo que 

apenas essas centenas de milhares, ou milhões, pertenciam a tal campo. Esses 

companheiros de leitura, aos quais estavam ligados através da letra impressa, 

constituíram, na sua invisibilidade visível, secular e particular, o embrião da 

comunidade nacionalmente imaginada (ANDERSON, 2015, p. 80.  

 A segunda e a terceira foram possíveis com o capitalismo tipográfico, que trouxe a 

impressão e comercialização de jornais e livros, ajudando na fixação da língua, e a criação de 

novas línguas oficiais, que combinavam dialetos “mais próximos” da língua impressa e 

diminuíam a importância de dialetos falados em locais mais afastados e “pobres”. Com o 

advento de novas línguas e sua utilização em meios impressos, as línguas sagradas – latim, 

grego e hebreu – passaram a ser vistas com a mesma importância das demais. Como as línguas 

passaram a ter o mesmo “estatuto mundano”, eram estudadas e admiradas por seus donos, os 

falantes e leitores nativos de cada uma, “pois agora nenhuma pertencia a Deus” (ANDERSON, 

2015, p. 111).  

A difusão da língua e da escrita, em termos “histórico-mundiais”, para a criação de uma 

comunidade imaginada, veio por parte da burguesia. Para Anderson (2015, p. 120), o 

desenvolvimento do comércio, das comunicações, da indústria e da alfabetização durante o 
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século XIX “gerou um vigoroso impulso em busca de uma unificação linguística vernácula 

dentro de cada reino dinástico”.  

No caso das comunidades virtuais, por não terem limites geográficos, as fronteiras não 

são territoriais ou físicas, mas comunicacionais. E a língua é o instrumento de conexão ou 

delimitação. É o caso do blog da Eduarda, o Casa Casada. A arquiteta mora no Canadá e 

comenta que, por ter um blog escrito em português, os colegas canadenses ou de outras 

nacionalidades não conseguem acompanhar o conteúdo, apenas as imagens. Portanto, no caso 

dos colegas da mesma localização geográfica atual, o Instagram é a plataforma mais 

acompanhada.  

Em contrapartida, o blog conecta brasileiros localizados em qualquer país do mundo. 

Essa questão é refletida nas estatísticas de visualização, que mostram o acesso de leitores de 

vários países, não só Brasil e Canadá. No caso da língua como ferramenta de conexão para a 

blogosfera, a comunidade seria construída virtualmente, podendo permitir encontros e trocas 

presenciais também, mas não exclusivamente, como eram as comunidades imaginadas por 

Anderson. A língua, antes utilizada na sua forma impressa em livros e periódicos, passa a ser 

utilizada em posts e revistas digitais.  

O blog da Gabriela Brasil é outro que conecta pessoas pela língua, tendo um aumento 

de leitores e consumidores de outros países de língua portuguesa, como Angola e Portugal. 

Além dos brasileiros e falantes de português que moram no Brasil, a especialista em 

produtividade e organização conta que existe um número “bem significativo” de brasileiros 

que também consomem o conteúdo multimídia do blog e adquirem os cursos mesmo estando 

fora do Brasil.  

 

2.2 COMUNIDADE COMO ESPAÇO DE CONEXÃO E AFETO 

 

Outro autor que trabalha a questão das comunidades, utilizando o termo “tribos”, é 

Michel Maffesoli. Mais que um fenômeno político, econômico ou social, o tribalismo 

apresentado por Maffesoli é um fenômeno cultural. Ele tem caráter sentimental e espiritual, 

fazendo oposição aos valores do universalismo e racionalismo. E pode ser considerado como 

um reencantamento pós “desencantamento do mundo”. O autor reforça a importância da 

dimensão comunitária da socialidade ao mostrar que a sociedade individualista, considerada 
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por alguns como “a marca essencial de nosso tempo” está em declínio. O que se percebe com 

clareza é a presença da camaradagem e a importância das redes de influência como resposta à 

saturação do individualismo.  

O indivíduo é apresentado pela multiplicidade do eu e pela ambiência comunitária 

representada na ideia da persona, das máscaras que se adaptam e se reconfiguram de acordo 

com o momento ou cena vivida, e que são possíveis apenas pelo fato de serem representadas 

em conjunto. “Com efeito, enquanto a lógica individualista se apoia numa identidade separada 

e fechada sobre si mesma, a pessoa (persona) só existe na relação com o outro” (MAFESOLLI, 

2014, p. 17). 

O neotribalismo proposto por Mafesolli seria um sujeito coletivo, indo além do 

princípio da individuação, da separação. Enquanto esses últimos são dominados pela 

“indiferenciação” e pelo medo de se perder frente ao coletivo, o primeiro tem a característica 

de inserir novos membros, mesmo que não haja progressão entre eles.  Como explica o autor, 

seus participantes têm pouca ou nenhuma preocupação com questões políticas e econômicas, 

sendo atraídos pelo “prazer de estar junto, entrar na intensidade do momento, entrar no gozo 

deste mundo tal como ele é (p. XXIV). Em outras palavras, como define o autor, “o tribalismo 

é a expressão de um enraizamento dinâmico”. 

A metáfora da tribo, por sua vez, permite dar conta do processo de 

desindividualização, da saturação da função que lhe é inerente, e da valorização 

do papel que cada pessoa (persona) é chamada a representar dentro dela. Está 

claro que, como as massas em permanente agitação, as tribos que nelas se 

cristalizam tampouco são estáveis. As pessoas que compõem essas tribos 

podem evoluir de uma para outra (MAFESOLLI, 2014, p. 10).  

As tribos urbanas aparecem como alterativa de uma sociedade cada vez mais líquida e 

individualista. É o resgate de uma sociedade empática, onde há um compartilhamento de 

emoções e de afetos. Mesmo em um mundo sem limites geográficos advindo especialmente da 

globalização, o tribalismo resgata a importância do pertencer, de se sentir parte de um lugar ou 

de um grupo como base para a vivência em sociedade.  

Essa sensação de comunidade, de coletivo, vem depois de um período de constante 

separação e particularização, após a compreensão de que o indivíduo não existe sozinho, 

estando conectado com outros, a uma comunidade, por meio da cultura, da comunicação, do 

lazer e até pela moda. Maffesoli (2014) ressalta a importância de considerar a sincronia das 

forças que atuam na vida social e que essa comunidade, mesmo não tendo as mesmas 

características das comunidades e tribos da Idade Média, continua sendo um exemplo claro de 
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comunidade. Trata-se, de algum modo, de um laço em que o entrecruzamento das ações, das 

situações e dos afetos formam um todo. Daí a metáfora: dinâmica da tecelagem e estática do 

tecido social” (MAFESOLLI, 2014, p. 147).  

Essa comunidade não pode ser resumida como uma mecanicidade racional, resgatando 

as características apresentadas por Ferdinand Tonnies e sua oposição binária entre comunidade 

(Gemeinschaft) e sociedade (Gesellschaft). Uma das principais diferenças entre elas é a 

essência de suas interações, onde as comunidades são criadas por conexões voluntárias, 

enquanto as sociedades se manifestam como vontade arbitrária, de caráter deliberativo e 

racional.  

Ao se conectar com outras pessoas por vontade natural, as relações criadas não 

dependem de propósitos exteriores, tendo valor por si mesmas e criam conexões genuínas, por 

afinidade. Já as relações motivadas por fins e por necessidade seriam desenvolvidas 

racionalmente (TONNIES, 1947). Para Mafesolli (2014), uma sociedade se organiza e se 

estrutura por meio de encontros, reencontros e vivências de diversos grupos e cada indivíduo 

pertence a alguns deles. O caráter massificado, mas com uma riqueza de diversidades dessas 

sociedades é possível porque esses grupos se entrecruzam uns com os outros, adaptando e 

ressignificando afetos e valores.  

As representações coletivas do grupo, como explica Tonnies (1947), tem sua construção 

no papel simbólico e imaginário da vontade do pertencimento e de querer fazer parte. Quando 

temos uma união por vontade, esse grupo tem caráter natural e durável, de domínio interior e 

exclusiva. Já a construção por necessidade, da vida em sociedade, é ressaltada como entidade 

artificial e mutável, sendo baseada em interesses individuais e constituída no domínio público, 

no mundo exterior. 

Para criar uma comunidade, existe uma consciência da dependência mútua, 

possibilitada por vivências, espaços e conexões em comum, “mobilizada pela energia liberada 

por sentimentos envolvidos com afeto, amor e devoção (TONNIES, 1947, p. 39). Comunidades 

são formadas por laços de sangue e afinidade, que podem ser representados por relações 

verticais, como mães e filhos, e horizontais, entre irmãos e vizinhos. Suas leis principais eram 

resumidas em “a) parentes, cônjuges, vizinhos e amigos se gostam reciprocamente; b) entre os 

que se gostam, há consenso; c) os que se gostam, se entendem, convivem e permanecem juntos, 

ordenam sua vida em comum (TÖNNIES, 1947, p. 41). 
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Em resumo, comunidade é o espaço onde as pessoas permanecem unidas, apesar de 

todas as circunstâncias que podem as separar, enquanto a sociedade, mesmo com suas regras 

de convívio mútuo e unificações, permanecem separados como indivíduos e não como parte 

de um todo.  

 

2.3 COMUNIDADES VIRTUAIS  

Uma comunidade, não importa seu tamanho, é tanto criadora de pertencimentos como 

criada por sentimentos de pertencimento. Ela tanto agrega o semelhante como repele a 

alteridade. No entanto, como explica Maffesoli (2014), isso não quer dizer que comunidades 

são isoladas, pois elas se combinam, se superpõem se reconfiguram e se movem, o que 

exemplifica a ideia de rede social. Neste caso, formam “redes das redes”, que têm no 

sentimento seu principal conector.  

Para o autor, o que caracteriza a estética do sentimento é a abertura para os outros, para 

o outro. A experiência individualista não tem peso nessa construção, pois o emocional se 

articula em torno de dois polos: permanência e instabilidade, e essas duas fases dependem do 

relacionamento do indivíduo com outra ou outras pessoas. É a sensação de pertencimento. Uma 

comunidade emocional é instável e aberta, mas, ao mesmo tempo “ela não deixa de suscitar 

um conformismo estrito entre seus membros” (MAFESOLLI, 2014, p. 27). 

Uma relação de comunidade e sensação de pertencimento ganha forças pela questão da 

proximidade, da partilha de um mesmo território, seja ele real ou simbólico. E essa conexão 

pode estar presente pelo conteúdo. Mafesolli fala sobre a participação dos meios de 

comunicação de massa e mídias contemporâneas:  

Nessas diversas formas, o conteúdo não é negligenciável para uns poucos. Mas 

para a maioria ele é importante pois confirma o sentimento de participar de um 

grupo mais amplo, de sair de si. Nesse sentido, estamos mais atentos ao 

continente, que serve de pano de fundo, que cria a ambiência e que, por isso, 

nos une. (MAFESOLLI, 2014, p. 50).  

Assim como Tonnies, Mafesolli acredita que as tribos, agrupamentos orgânicos que 

também são chamados de comunidades, carrega uma subjetividade comum, uma paixão 

partilhada. Da mesma maneira, como contraponto, a sociedade teria o racional como sua 

essência. Sua característica orgânica se dá pela fluidez em que massas se dividem em tribos e 

tribos que se agregam em massas, tendo como principal conectora “uma emoção ou uma 

sensibilidade vivida em comum” (MAFESOLLI, 2014, p. 92).  
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Esses agrupamentos não são formados apenas por pessoas com características e 

histórias semelhantes, mas pelo  

(...)pluralismo das possibilidades, a efervescência das situações, a 

multiplicidade das experiências e dos valores, tudo aquilo que caracteriza a 

juventude dos homens e das sociedades. Direi, por meu lado, que se trata do 

momento cultural por excelência. Ao contrário, a escolha que progressivamente 

se impõe na elaboração de uma individualidade pessoal ou social, o fato de que 

se eliminam a efervescência e o pluralismo sob seus diversos aspectos 

conduzem geralmente àquilo que se pode chamar civilização. É nesse segundo 

momento, dominado pela moral da responsabilidade, que se desenvolve o 

político (MAFESOLLI, 2014, p. 118).  

Outra característica importante do grupo é sua vivência no presente. Ele pode ter sido 

formado com base em experiências passadas, em ritos e histórias contadas, mas é no concreto, 

no cotidiano que ele se consolida. Também não é no futuro ou na distância, de situações que 

podem vir a ser. Como explica Mafesolli (2014, p. 125), “trata-se da expressão mais simples e 

mais prospectiva da saturação do político e de seu suporte, que é o individualismo. (...) Esses 

agrupamentos afinitários retomam a antiga estrutura antropológica que é a ‘família ampliada’”.  

O declínio do individualismo e o resgate das tribos é possível também pelas novas 

formas de comunicação, “ao mesmo tempo intensivas e reduzidas no espaço”. É a difusão das 

redes sociais digitais, e de novas possibilidades de conexão e vivência sem necessariamente 

estar no mesmo espaço geográfico. Plataformas como Instagram e o blog permitem que pessoas 

criem laços por seus interesses e experiências comuns, que podem ter acontecido em um 

mesmo local ou em cidades diferentes. É um novo formato de aproximação. 

Apesar dessa quebra de barreira geográfica, as plataformas digitais podem ser ilusórias 

sobre nossa sociabilidade. É possível ter cinco mil amigos no Facebook, 30 mil seguidores no 

Instagram e 100 inscritos no blog, mas não se considerar próximo dessas pessoas. Ou acreditar 

que a quantidade de curtidas é sinônimo de conexões genuínas ou de interesse mútuo. Por isso, 

essa tese escolheu blogueiras que considerem também a qualidade de seus relacionamentos. A 

personalização das conversações e não apenas a facilidade de automatização e 

assincronicidade2 das redes.  

 

 

 
2 A assincronicidade se caracteriza pela conversação no ritmo de cada participante, ela não é imediata e pode 

não acontecer simultaneamente. 
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2.4 O BLOG COMO COMUNIDADE VIRTUAL IMAGINADA  

 

Para autores como Recuero (2002), Primo (2008), Lemos (2002), as redes sociais online 

possibilitaram o desenvolvimento de comunidades digitais, sendo uma “nova maneira de fazer 

sociedade” (LEMOS, 2002, p. 101). As plataformas são as mais variadas, como grupos e fóruns 

de discussão, salas de bate-papo, redes como Facebook, blogs e microblogs, como Twitter. 

Ressaltamos também algumas plataformas criadas depois das pesquisas publicadas pelos 

autores, como o Instagram e os grupos de conversa pelo Whatsapp. Esses espaços de troca e 

compartilhamento são utilizados por todas as idades, mas têm um desenvolvimento mais nítido 

entre as gerações mais jovens.  

Lemos e Lévy (2010, p. 101) explicam que as comunidades virtuais começaram a se 

desenvolver há 30 anos, antes mesmo da difusão da internet com a world wide web. Uma 

comunidade virtual apresenta as mesmas características básicas de uma comunidade comum, 

como “grau elevado de intimidade pessoal, coerção social e continuidade no tempo”. Sua 

principal diferença está na sua não localização geográfica, sendo essa relação intermediada 

pelo ciberespaço.  

Atualizando o debate, podemos dizer que, com as comunidades virtuais e as atuais redes 

sociais do ciberespaço, seus membros compartilham um espaço telemático e simbólico 

(mensagens instantâneas, blogs, softwares sociais, microblogs, websites) mantendo 

certa permanência temporal e fazendo com que seus participantes sintam-se parte de 

um agrupamento de tipo comunitário, diferentemente de outros que podem se dar no 

mesmo espaço telemático sem, no entanto, guardarem qualquer vínculo afetivo e/ou 

temporal. Não se pode generalizar para toda forma socialmente agregadora da Internet 

o rótulo de comunitária. Nesse sentido, podemos ter agrupamentos comunitários ou 

não, a depender da forma de integração de seus usuários e do pertencimento simbólico 

e temporal (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 102).  

 

O termo “comunidades virtuais” foi utilizado pelo estudioso norte-americano Howard 

Rheingold para referir-se a um espaço em que as pessoas pudessem trocar experiências 

profissionais e pessoais por meio de computadores em rede. O livro Virtual Communities, de 

1993, explica que essas comunidades tem dois fatores principais como responsáveis pelo seu 

desenvolvimento: a tecnologia, que aparece como suporte, e a interação entre seus 

participantes, que seria a atividade-chave para sua manutenção e consolidação. Para Rheingold, 

uma comunidade virtual, para ser comunidade, precisa trazer benefícios para seus usuários, 

provenientes das relações entre eles.  
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O termo virtual provavelmente foi o primeiro utilizado para se referir a comunidades 

feitas em espaços não físicos, como apresentado pelo trabalho de Rheingold. Atualmente, esses 

espaços também podem ser chamados de “digitais” ou “online”. A pesquisa em questão optou 

pelo “virtual” por ter como base de estudo essas comunidades virtuais, mas os outros termos 

também podem ser utilizados. Para Pierre Levy (1999), o termo virtual não seria o oposto de 

real, mas se opõe ao “atual”. O virtual pode ainda ter uma leve conexão com o imaginário, mas 

não o suficiente para ser confundido com ele.   

Uma comunicação mediada por computadores (CMC) vai além de uma “simples 

agregação eletrônica”. Para Lemos e Lévy (2010, p. 103), não é a tecnologia e suas ferramentas 

que mantém uma comunidade, mas a presença de interesses compartilhados, relações duráveis 

e intimidade. “É preciso motivação para que uma comunidade continue com vigor e 

intensidade, mesmo levando em conta a ausência de contato corporal e a distância geográfica”.  

Uma comunidade é feita por membros e não apenas pelo seu suporte. No cotidiano 

limitado por questões geográficas temos agregações comunitárias e não comunitárias e o 

mesmo acontece no ciberespaço. Para os autores, uma comunidade existe quando seus 

participantes permitem uma “afinidade subjetiva delimitada por um território simbólico”, tendo 

sua coesão fortalecida pela troca de emoções e experiências pessoais. Uma agregação não 

comunitária seria aquela que o participante está em um local de encontro, compartilha 

informações e vivências, mas sua natureza é passageira e com uma sensação de não 

pertencimento (LEMOS, LÉVY, 2010, p. 103).  

Para Rheingold (1996), as comunidades virtuais se destacam por permitir o 

compartilhamento de conhecimentos e por conectar pessoas com intenções e vontades 

similares. Essas agregações sociais acontecem na rede quando conectam um número suficiente 

de pessoas para gerar discussões com profundidade e relevância consideráveis com o objetivo 

de criar teias de relações pessoais em ambientes digitais. Não seria apenas o interesse em 

determinado assunto, mas também a troca de opiniões, ideias e experiências, seja ela direta ou 

indireta, por meio de comentários nas páginas, em outras redes sociais ou em um outro 

momento até mesmo presencial.  

Conforme apresentado anteriormente, comunidades eram criadas em espaços comuns, 

com histórias em comum. Essas seriam as comunidades clássicas, pois também é possível que 

pessoas, independente de fronteiras geográficas e institucionais, compartilhem interesse pelos 

mesmos temas, projetos, ideias, valores, etc.  
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Pode-se dizer que sobre o novo território virtual, as proximidades são 

semânticas e não mais necessariamente e unicamente geográficas ou 

institucionais. No ciberespaço, as proximidades não desapareceram, elas são 

redefinidas como uma classe importante de proximidades, semânticas, ao 

mesmo título que a língua, a disciplina, a orientação política, sexual, etc 

(LEMOS, LÉVY, 2010, p. 105).  

 

O fato de os membros se relacionarem entre si permite o conflito. Mesmo tendo 

interesses e paixões em comum, os participantes veem as comunidades virtuais como espaços 

de discussão, que podem ser acaloradas ou não. Uma característica que dá margem para o 

conflito é a não necessidade de identificação do internauta em alguns blogs e outros espaços 

de comentário. Sem precisar mostrar sua identidade, é possível incentivar um debate por 

questões de ibope ou por só assim conseguir se posicionar sobre pontos que teria 

constrangimento pessoalmente. Para Rheingold (1996), se é uma comunidade, nunca se está 

livre de conflitos.  

A blogosfera é um exemplo de comunidade virtual, em que blogueiros comentam, 

divulgam e trocam informações uns com os outros. Todavia, não é só porque um blog está 

conectado a outro por meio de links que pode ser classificado como uma comunidade, já que a 

qualidade das interações entre seus membros é o fator primordial. Uma comunidade virtual não 

é apenas o espaço onde ela está inserida. Ou seja, um blog com muitos visitantes diários não 

mostra a relevância interativa e conectiva por si só.  

Os blogs são plataformas que possibilitam a criação de uma comunidade por suas 

ferramentas interativas. Os comentários são uma característica relevante e podem ser feitos por 

outros blogueiros ou por leitores. Além de comentar no post ou para a blogueira, é comum 

responder um comentário de outro internauta, criando algo similar a uma “conversa paralela” 

dentro do post. Os links externos, que conectam um blog a outro por meio de hiperlinks em 

palavras-chave dentro do post, são utilizados pelo seu caráter conectivo e por facilitar no 

ranqueamento nas ferramentas de busca do Google2. 

Sobre a interação entre blogs e a construção de comunidades virtuais, Efimova e 

Hendrick (2005) apresentam cinco indicadores para validar sua existência. O primeiro é a 

“trilha de memes”, com expressões, ideias ou imagens que são publicados em diferentes blogs 

e mostram a influência de questões sociais e culturais por trás deles. Outro indicador é “padrões 

de leituras de blogs”, em que é possível reconhecer a mesma lista e sugestões de blogs entre 

eles. Como visto no capítulo um, a lista de indicações foi uma das primeiras características do 
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blog, que servia como espaço de indicação e divulgação mútua para outros blogs. Blogueiras 

que se indicam tendem a confirmar a presença de uma comunidade pelos interesses em comum 

e pelos laços formados.  

Esses links também podem estar presentes nos posts e não apenas na página inicial e 

seria o terceiro indicador: “padrões de linkagem”. Esse tipo de conexão mostra a interação 

direta com o tema que está sendo abordado, já que links externos apontam para blogs que 

trouxeram a mesma temática ou pontos agregadores do que está sendo escrito naquele texto. 

Eles mostram o valor que o outro blog tem na percepção do blogueiro, mas também pode ser 

utilizado como ferramenta de SEO.  

“Conversações em blogs” é o quarto indicador apresentado por Efimova e Hendrick 

(2005) e seria o conjunto de feedback que surge a partir de um post de um blog. Esses 

comentários, que podem ser publicados ou não, são um termômetro sobre os assuntos 

compartilhados estarem interessando ao público ou não. Hoje, com o advento de outras redes, 

como Instagram e Facebook, as blogueiras também divulgam seus posts lá para entender 

melhor o que seus leitores querem saber mais. Esse tema sobre escolha de conteúdo e uso 

combinado de redes sociais é tópico do capítulo 4.  

Comunidades são espaços de relacionamento e, como será percebido nesse trabalho, as 

conexões podem acontecer fora da blogosfera, presencialmente ou em eventos online. Os 

“indicadores de eventos” seria, para os autores, o quinto indicador e mostra que a divulgação 

ou menção da participação em encontros em comum facilitariam o fortalecimento das relações, 

sendo até um importante espaço para a criação de novas relações ou a inserção de novos 

membros no grupo.  

As comunidades na blogosfera não se consolidam pela navegação e leitura rápida, mas 

pela ação individual e contínua de cada blogueira. Por mais que possa ter um menu estático de 

blogs recomendados, é preciso continuar comentado, participando de eventos e trocando 

experiências para manter a qualidade do relacionamento. Com tantos blogs sendo criados e 

sendo deixados de lado a cada dia, a constância é necessária para manter a riqueza da conexão.  

Como explica Primo (2008), a conversação e, por consequência, a consolidação das 

comunidades virtuais na blogosfera, acontece pela interação entre seus internautas e leitores, 

não apenas pela troca de links. É preciso ver o blog como trabalho ou como projeto levado a 

sério. E esse é um dos motivos para trazer blogs escritos por empreendedoras, que usam a 

plataforma como ferramenta de trabalho, não apenas como hobby ou espaço de desabafo.  
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Os comentários são uma ferramenta relevante pois é uma das principais diferenças entre 

um site e um blog. A oportunidade para se expor publicamente e estar aberto para reações só é 

possível pelo blog, especialmente por permitir interação em todas as páginas, podendo o leitor 

se manifestar no assunto direto de seu interesse. No site, normalmente, os leitores são seu 

feedback por email ou por um formulário de contato online. Isso não quer dizer que os blogs 

sejam o único espaço de comentário. Com o advento de redes como Instagram, é possível que 

a blogueira tenha mais comentários e engajamento quando divulga um conteúdo no feed do 

que quanto posta no blog.  

Primo e Smaniotto (2006) apontam algumas características dos comentários, que são 

normalmente diretos, pessoais e são publicados sem moderação. O número de comentários em 

um blog, como concluem os autores, pode ajudar na popularidade e atrair mais leitores e 

divulgação, bem como ser um diagnóstico sobre a repercussão de um dado post ou do blog 

como um todo. Apesar de serem possível por tempo indeterminado, os comentários para um 

post específico, normalmente, não continuam sendo publicados, tendo preferência os textos 

mais recentes, que ficam visíveis logo na primeira página do blog.  

Di Luccio e Costa (2010) mostram que as comunidades de blogueiros são uma 

combinação de pessoas que escrevem e que também leem. Para as autoras, os blogs estão 

conectados a uma escrita autoral, individual, mas sua leitura é feita por outras pessoas também, 

que se identificam e criam conexões por encontrarem interesses em comum. Normalmente, 

esses leitores também são blogueiros. O interesse de leitura por parte dos blogueiros é natural, 

já que eles têm o costume de acessar as páginas, estão acostumados com textos maiores e mais 

elaborados e sabem da importância do apoio para o crescimento do blog em questão.  

Nas entrevistas com as blogueiras para essa tese, percebemos que o Instagram é a rede 

social que mais traz novos clientes e seguidores para cada uma, mas que o blog ainda é o canal 

preferido para entender mais sobre um assunto e conhecer melhor a outra blogueira que 

escreve. É provável que, quem não tem o costume de escrever textos em endereços 

direcionados (com domínio e hospedagem específicos), se sinta mais confortável absorvendo 

conteúdo por redes que têm mais fácil acesso. O Instagram é um exemplo, pois todos os perfis 

que você curte podem ser acessados com maior facilidade.  

Di Luccio e Costa (2010) falam que o surgimento dos clubes de leitura no século XVIII 

foi possível com a disseminação da leitura, onde autores, leitores e escritores se encontravam 

para comentar e discutir temas em comum. Algumas pessoas podem comparar com uma 
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comunidade virtual de escritores, mas, para as autoras, é um formato totalmente novo, que só 

foi possível pelos recursos disponibilizados pelo hipertexto nos blogs. O processo vai além de 

visitar, frequentar ou linkar outros blogs, tendo três elementos que parecem ser “essenciais para 

dar ao escritor/leitor a possibilidade de entrar de fato no universo dos blogs”: a constante 

atualização dos posts, a inclusão de links para outros blogs e as visitas feitas em outros blogs 

com comentários ou registros de visita, possibilitando um retorno.  

Enquanto o primeiro desses elementos aponta um aspecto central no mundo 

contemporâneo – o da necessidade de estar sempre atualizado, sempre sintonizado com 

o que está acontecendo –, os outros dois novamente apontam a fundamental 

interconexão. A atualização e a interconexão, por sua vez, são os dois aspectos que 

geram a constante movimentação virtual que os entrevistados descrevem quando se 

referem às visitas recíprocas a partir dos links disponíveis nos blogs. São elas que dão 

aos blogs sua qualidade dinâmica. E é exatamente esse dinamismo interconectado e 

atualizado que dá às comunidades virtuais de escritores/leitores de blogs o poder de 

resistência e de orientação/formação da opinião pública que pode ser observado em 

circunstâncias como a relatada acima. (Di LUCCIO e COSTA, 2010, p. 144).  

 

Redes sociais digitais são utilizadas com vários objetivos. Entre empreendedoras e 

blogueiras, é um espaço de divulgação do negócio, venda de produtos e conexão com o público. 

Mas o principal objetivo dessas redes está no nome, são plataformas sociais, que permitem 

relacionamentos, sejam eles afetivos ou profissionais. Entre as redes mais utilizadas atualmente 

estão o Instagram e o Facebook. Elas costumam ter mais volume interativo, pois as pessoas 

não precisam entrar em endereços diferentes para visitar perfis e usuários diversos. Apesar 

dessa maior utilização, escolhemos estudar o blog, dentro outras redes, por sua longevidade – 

a plataforma existe desde os anos 1990 e continua sendo utilizada em números consideráveis e 

por sua característica multimídia.  

No que concerne à questão da escolha do blog para criação de comunidades frente ao 

site, a principal característica é sua proposta mais interativa, com atualização contínua de 

conteúdo e sua fácil manutenção, pois não demanda conhecimentos aprofundados de 

programação ou computação para desenvolvê-lo e publicá-lo. Assim como fóruns, blogs são 

espaços colaborativos, permitem links para outras páginas, podcasts e vídeos e podem ainda 

ter a função de arquivos online, mas se diferem, principalmente, pela possibilidade de 

personalização.  

O blog como comunidade imaginada virtual vem de duas questões importantes. Uma é 

a presença da língua, no formato escrito por meio de posts ou falado por vídeos e podcasts, 

como ferramenta estrutural de uma comunidade apresentada por Anderson. Para Lemos e Lévy 
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(2010), em um futuro relativamente próxima, as comunidades que mais estarão com nossa 

necessidade são aquelas “nações virtuais”, de signos,  

 as famílias do espírito, isto é, as comunidades de eleição que adotaremos, talvez, depois 

de ter experimentado várias a fim de escolher aquela que melhor nos convém. Não 

somente as tribos virtuais exerceram seu nomadismo nas planícies e florestas sem 

limites do ciberespaço, mas podemos facilmente passar de uma tribo a outra, 

fecundando a inteligência coletiva das comunidades virtuais pela troca e pelo 

entrelaçamento de seus membros e de suas ideias (LEMOS, LÉVY, 2010, p. 113). 

 

2.4.1 Comunidades virtuais femininas na blogosfera 

  

  Mulheres na ciência é uma plataforma online com o propósito de somar, trocar e 

crescer. Além da revista eletrônica, que lançou sua primeira edição em 2019, o projeto conta 

com um blog, mulheresnaciencia.com.br. De acordo com o site, “é um espaço para mulheres 

cientistas contarem suas histórias e discutirem sua posição no mundo científico do ponto de 

vista feminino. É a revista eletrônica que gostaríamos de ter lido no começo de nossas carreiras, 

e que pretende se tornar uma referência de cultura para todas as mulheres que são apaixonadas 

por Ciência; feita por nós, para nós”. 

O projeto nasce no fim de 2016 criado pela bióloga Rafaela Falaschi para reunir 

mulheres cientistas e debater temas variados: divulgar pesquisas, debater sobre temas afins, 

troca de experiências, solução de dúvidas e até desabafos sobre as dificuldades de ser uma 

cientista mulher no Brasil. Atualmente o grupo possui mais de duas mil mulheres atuando em 

diversas áreas do conhecimento. 

O site surgiu como uma extensão do grupo do Facebook, “sem panelinhas, e um lugar 

seguro para abrigar diversos tipos de informações que nos interessem” e, de acordo com sua 

fundadora, ser uma alternativa para a carência de periódicos online e impressos sobre a 

participação da mulher na ciência. Além de textos, as pesquisadoras vão usar o caráter 

multimídia do blog para criar também vídeos e podcasts. Para manter o caráter colaborativo 

está disponível o convite para novos conteúdos e novas editoras. 

O projeto divulga e compartilha ações, projetos e materiais para meninas e mulheres, 

sendo composto pelas seções de notícias, histórias inspiradoras, divulgação científica, 

oportunidades e entrevistas. A curadoria é feita por outras cinco pesquisadoras: Laura Rocha 

Prado (doutora em zoologia), Agnes Takeda (doutora em Genética), Ana Bomtorin (mestre e 
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doutora em Genética), Hingrid Quintino (doutora em Sistemática, Taxonomia Animal e 

Biodiversidade), Mariana Galera (doutoranda em História da Ciência e Museologia), além de 

colaboradoras e voluntárias que parte da nossa comunidade e enviam seus textos na forma de 

relatos, trajetórias, desabafos e divulgação científica.  

A revista online, que divulga os textos no formato de posts, inspira meninas e outras 

mulheres e tem o objetivo de consolidar a valorização das mulheres na ciência, por meio de 

experiências e relatos pessoais, compartilhamento de histórias. Laura Prado define sua 

participação da seguinte forma: “Não falamos apenas sobre os aspectos profissionais de se 

trabalhar em Ciência, mas também permitimos que as mulheres contem sobre as emoções de 

ser uma minoria em um ambiente muitas vezes hostil”3. 

Comunidades não são apenas espaços de troca de conteúdo ou baseadas na quantidade 

de interação, tendo nos comentários seu formato mais comum. Algumas blogueiras 

entrevistadas têm um ou dois comentários em seus posts, enquanto algumas têm dez. A 

quantidade não é o único ou o melhor critério de validação. Gabriela Brasil tem outro formato 

de interação nos seus posts, a possibilidade de reagir com emojis. A interação com emojis tira 

a possibilidade de que alguém responda seu comentário e continue a conversa, mas permite 

que um leitor que não se sinta à vontade para escrever, possa deixar seu feedback.  

 

Figura 1 - seção de comentários e emojis no blog da Gabriela Brasil 

Enquanto o blog não estava conectado com outras redes, o único espaço de conversa 

eram os comentários ao fim de cada post. Com a presença e consolidação de outras redes 

sociais, como Instagram, Facebook, Whatsapp e YouTube, é comum que a conversa navegue 

entre plataformas. Isso quer dizer que um post pode ter apenas um comentário na página do 

blog, mas ter outros comentários no Facebook ou até mesmo nas mensagens privadas do 

 
3 Disponível em: https://www.paramulheresnaciencia.com.br/noticias/de-mulheres-para-mulheres-cientistas-

criam-revista-digital-sobre-participacao-feminina-na-ciencia/ 

https://www.paramulheresnaciencia.com.br/noticias/de-mulheres-para-mulheres-cientistas-criam-revista-digital-sobre-participacao-feminina-na-ciencia/
https://www.paramulheresnaciencia.com.br/noticias/de-mulheres-para-mulheres-cientistas-criam-revista-digital-sobre-participacao-feminina-na-ciencia/
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Instagram. Outra opção é o compartilhamento direto do post para uma outra pessoa, não 

necessariamente publicada no comentário.  

Izakeline Ribeiro conta que o grupo de Whatsapp do Sabores da Cidade com 256 

membros interage com mais frequência e organização do que os comentários do blog. Mas os 

temas de discussão partem dos posts. Foi por meio do grupo também que conseguiram 

organizar um evento de confraternização em dezembro de 2019. Além desse encontro, outras 

atividades são realizadas entre eles. Essa conexão entre o blog e o Whatsapp permitiu que 

Izakeline trouxesse uma nova forma de interatividade entre o conteúdo publicado e os leitores, 

além de criar também ações presenciais, não apenas online.  

A arquiteta de formação e consultora de viagens Katiuscia, conta que o blog Estillo K 

foi criado como ferramenta de divulgação e inspiração dos serviços oferecidos e possibilidade 

de conexão mais aprofundada com seus potenciais clientes e clientes. Porém, como a 

empreendedora utiliza o mural do Facebook para compartilhar os posts, é comum que os 

seguidores comentem na própria página da rede social, logo abaixo do link.  

O Facebook é uma plataforma que permite a inserção de posts clicáveis. Isso quer dizer 

que as blogueiras ou empresas podem compartilhar os posts publicados no blog na rede social 

e conseguir visitas por meio de um clique para cada post. Essas postagens alcançam os amigos 

e podem ser patrocinados, chegando em mais pessoas. Neste caso, é comum que os leitores 

cliquem no post pelo link, mas que curtam e comentem pela própria rede e não pelo blog. O 

Instagram, ao contrário, não tem links clicáveis em cada post, apenas na mini biografia de cada 

perfil, o que torna o tráfego um pouco mais lento.  

Apesar de ter menos visibilidade e interação, o blog funciona como um portal, que reúne 

os conteúdos institucionais, depoimentos, informações para contato e ícone clicáveis com links 

para as demais redes sociais. Izakeline explica que o blog funciona como uma plataforma para 

reunir todos os conteúdos produzidos. “Nas redes sociais, as postagens vão ficando para trás e 

chega a ser difícil buscar por temas específicos no feed. No site, a busca para isso funciona 

bem”, conta ela.  

As comunidades virtuais criadas a partir da blogosfera trouxeram outras possibilidades, 

além da queda das barreiras geográficas da conexão com outras redes sociais. É a consolidação 

do home office como modalidade de trabalho, já que permite que empreendedoras estejam 

conectadas com seu público e potenciais clientes, ambos estando em qualquer parte do mundo. 

O blog, aqui, ganha a função também de ferramenta de trabalho, de divulgação dos serviços e 
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do propósito. Essa comunidade virtual possível pelo blog pode se configurar também como 

uma comunidade imaginada.  

Para Anderson (2015, p.10), as nações não são apenas inventadas, mas “imaginadas, na 

questão de que fazem sentido para a ‘alma’ e constituem objetos de desejos e projeções”. Ela 

é trabalhada dentro de um espírito antropológico, criando uma relação profunda, seja de 

parentesco ou de religião. Por serem imaginadas, as comunidades não são “verdadeiras” ou 

“falsas”, não precisam legitimar sua autenticidade. Elas são consolidadas pelo modo como são 

imaginadas, “na medida em que, independentemente das hierarquias e desigualdades 

efetivamente existentes, elas sempre se concebem como estruturas de camaradagem horizontal. 

Estabelece-se a ideia de um ‘nós’ coletivo, irmanando relações em tudo distintas” 

(ANDERSON, 2015, p. 33). 

Outro ponto apresentado por Anderson como uma forte manifestação da comunidade é 

a língua, pois sua concepção é feita por ela e não pelo sangue. É por meio dela que as pessoas 

são “convidadas a entrar” na comunidade imaginada. Ao transpor essas ideias para o blog, 

temos a possibilidade de criação de uma comunidade que ultrapassa os limites territoriais, mas 

tem na língua sua maior e mais forte forma de conexão. É pelo blog, no formato de texto, áudio 

ou vídeo que essa forma de contato pode fortalecer a comunicação e a troca de conhecimento 

pelas mulheres. Essas comunidades virtuais também se assemelham às comunidades descritas 

por Anderson ao permitir um espaço de camaradagem horizontal, de coletivo e de projeções, 

que não demanda conhecimentos aprofundados de tecnologia, que permite uma troca de 

experiências e sugestões, uma participação mais interativa.  

A língua, no caso, pode ser percebida de duas formas. A primeira é como idioma, no 

caso o português, que traz o entendimento gramatical e linguístico do que está escrito. A outra 

seria a linguagem, a conexão simbólica sobre as opiniões, as experiências e a forma como o 

conteúdo é apresentado. A compreensão do conteúdo e a identificação com o que é a blogueira 

publica ou vivencia fazem parte de uma mesma experiência.  

Um dos objetivos desse trabalho é analisar o blog como comunidade imaginada criada 

e vivenciada por mulheres pela conexão afetiva e identificação com o conteúdo. Para Anderson, 

a escrita, que antes era realizada por meio do jornal e da literatura, fortalece essa nova maneira 

de imaginar o mundo. Essa comunicação em massa e a consciência do extenso e diversificado 

campo linguístico existente é o que Anderson classifica como “o embrião da comunidade 

nacionalmente imaginada” (2015, p. 54). É importante ressaltar que o nacionalismo, fortemente 
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apresentado pelo autor como importante sentimento para a criação de comunidades, não se 

apresenta como problema nesta tese.  

Uma outra questão a ser abordada é o fato de que esses blogs são justamente escritos 

por “mulheres” e lidos em sua maioria por mulheres também, como é levantado no capítulo de 

análise. Levando-se em conta a ideia de comunidade, pretende-se acompanhar a questão 

feminina por meio da autora Anne MacClintock. Ela afirma que:  

as nações são sistemas de representação cultural disputados que limitam e 

legitimam o acesso das pessoas para os recursos do estado-nação. No entanto, 

as nações não garantem igualdade de acesso para estes recursos entre homens 

e mulheres, já que o nacionalismo está firmado em uma memória, humilhação 

e esperança masculinas (...) Enquanto a mulher representa o corpo ativo e 

autêntico da tradição nacional, incorporando o nacionalismo conservativo e o 

princípio da continuidade, o homem é agente progressivo da modernidade 

nacional e incorpora o nacionalismo revolucionário e o princípio da 

descontinuidade. A estrutura do discurso nacional, configurada numa 

temporalidade dupla e cindida, afirma-se também nas relações de poder que 

envolvem as diferenças de gênero (1997, p. 87 e 92). 

O sentimento de nação neste trabalho vem da possibilidade de se sentir parte de uma 

comunidade, mesmo que você não conheça todos os membros, pois o pertencimento vem pelo 

afeto e pela compreensão por meio da língua em comum. Ele pode ser percebido pela conexão 

entre blogueiras, que compartilham o interesse em comum pelo blog e falam sobre temas 

comuns ou diversos, mas usando a mesma linguagem. Mas essa comunidade imaginada 

também pode estar presente entre blogueiras e suas leitoras. É o caso da comunidade imaginada 

da Cogumelo de EVA, que criou até um termo para seus membros, cogumelindas. 

São pessoas que podem não se conhecer pessoalmente, mas se sentem conectadas por 

identificação com a língua e com a linguagem, que compartilham gostos em comum e criam 

uma rede de troca e de apoio. Essa rede pode estar sempre no meio online, mas pode também 

chegar no meio físico, como o grupo do blog Sabores da Cidade. Como são comunidades 

criadas principalmente pelo afeto, uma pessoa pode pertencer a várias comunidades, 

dependendo dos seus interesses. Como explica Mafesolli, ela pode ainda fazer parte por um 

período específico e sair quando não fizer mais sentido para seu momento de vida.  
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3. MULHERES, BLOGS E A NOVA DOMESTICIDADE 

 

Qual a importância de viver em comunidade? De sentir uma sensação de 

pertencimento? No capítulo anterior, conforme os estudos de Anderson (2015) e Mafesolli 

(2014), apresentamos algumas características que compõem uma comunidade. Observamos 

que pelo menos um interesse em comum, língua e a interatividade importantes fatores para sua 

consolidação. Nos blogs, vemos a possibilidade de conexão com pessoas de diversas 

localizações e faixa etária, mas que têm na língua portuguesa a principal ferramenta para 

interagir, ler e compartilhar ideias. No caso dessa pesquisa, a língua portuguesa acaba sendo 

um conector – mas eventualmente uma comunidade digital imaginada poderia ser constituída 

por uma língua outra que não fosse a língua materna de seus participantes, mas de fácil 

compreensão como, por exemplo, a língua inglesa.  

Hoje, com a internet e a blogosfera, mulheres de vários lugares do mundo se conectam. 

Além disso, elas podem se mudar para outros países ou cidades e continuar pertencendo a uma 

comunidade da morada anterior ou, ainda, se sentirem parte de outras comunidades, sem perder 

o vínculo com as primeiras. Neste trabalho, apresentamos comunidades criadas por blogueiras1 

que trabalham em home office e escrevem sobre assuntos como organização, decoração, 

viagem, moda e consumo consciente.  

Essas mulheres que trabalham de casa por escolha ou por necessidade são estudadas 

pela jornalista americana e pesquisadora de cultura e assuntos femininos Emily Matchar, autora 

do livro New Domesticity, de 2013, e criadora do termo que, em tradução livre, é chamado de 

“nova domesticidade”. O termo é utilizado para se referir à retomada das atividades domésticas 

que, de acordo com a autora, eram e continuam sendo feitas quase que exclusivamente por 

mulheres, como artesanato, jardinagem, culinária e educação. Essa dona de casa que exercia 

essas tarefas não por escolha, mas por convenções sociais ou questões sociais pode ser 

percebida com mais clareza em sociedades conservadoras e patriarcais, especialmente durante 

o século XX. Trata-se de um conceito que combina a viabilidade da volta à casa por questões 

e escolhas pessoais e a utilização do blog como ferramenta para sua consolidação. 

Para entender melhor a questão da “nova domesticidade”, é preciso apresentar algumas 

questões e classificações sobre o termo “domesticidade”. No novo dicionário da língua 
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portuguesa, domesticidade é o “estado ou qualidade daquele ou daquilo que é doméstico”4. 

Como explica Joanne Hollows (2000), o conceito “doméstico” e de “consumo” eram definidos 

em oposição à noção de esfera pública e atividade produtiva, todas masculinas por excelência. 

Dessa mesma forma, a esfera doméstica, majoritariamente feminina era passiva, destinada a 

reprodução, ganhou esse conceito ainda no século XIX, diferentemente do conceito de 

doméstico cunhado pelos gregos, quando a casa ainda era vista como um espaço propício para 

produção econômica.  

A domesticidade, segundo a arquiteta e pesquisadora sobre modernidade e gênero Hilde 

Heynen (2005), é uma construção do século XIX que teve uma importante função de dividir os 

espaços da casa (privado) e do trabalho (público) e as esferas de atuação dos homens e das 

mulheres. Para a autora, o estudo da domesticidade estuda relações entre gênero, espaço, 

trabalho e poder. Enquanto os homens trabalhavam para movimentar a economia e gerar renda, 

as mulheres eram essenciais para a vida em família. Os discursos sobre domesticidade trazem 

ainda algumas normas para essa vivência e cuidado, como maneiras recomendadas para cuidar 

das crianças, providenciar comida, roupas e mobiliário, além de equilibrar trabalho, descanso 

e atividades em família. “Logo, a domesticidade pode ser entendida em termos de sistemas de 

normatizações, padrões de comportamento e arranjos espaciais, cujas repercussões sociais 

implicam em constelações de poder (2005, p. 7).  

A autora traz ainda a conexão do termo “domesticidade” com verbo “domesticar”, 

mostrando que sua semelhança etimológica não é mera coincidência. A mulher em obras de 

literatura sobre modernidade, como as escritas por Simmel e Sennet é vista como um ser 

invisível, sem voz ou sujeito da própria modernidade. A mulher não podia frequentar os 

espaços públicos sem estar acompanhada apropriadamente, muitas vezes por seu marido. Foi 

apenas no final do século XIX e início do século XX com o movimento feminista das 

sufragistas pelo direito ao voto que as mulheres começaram a participar de questões de 

interesse público.  

 As mudanças mais perceptíveis para a utilização do termo “novo” que acompanha a 

“domesticidade” por parte de Emily Matchar são duas: uma de caráter cultural e outra 

comportamental. A primeira é a conscientização dos nossos hábitos de consumo, da busca de 

uma produção e aquisição mais naturais e sustentáveis. A segunda, que permite a propagação 

e consolidação da primeira, é a criação e utilização em grande escala de blogs e lojas virtuais, 

 
4 Disponível em https://www.dicionarioinformal.com.br/domesticidade/ 

https://www.dicionarioinformal.com.br/domesticidade/
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permitindo um espaço para compartilhar experiências e divulgar produtos. Como explica 

Matchar (2014), as experiências de cada blogueira, relatadas em suas páginas, incentivam 

outras mulheres. Ou seja, Matchar associa o conceito de “nova” com a utilização de blogs para 

comunicação, troca de experiências ou como ferramenta profissional.  

Ressalta-se também a mescla entre as duas esferas, casa e trabalho, já que o trabalho 

pode ser realizado de casa. Assim, o ambiente doméstico deixa de ser um local culturalmente 

visto como de consumo para ser também um espaço de produção. As atividades domésticas 

podem permanecer, mas entram também atividades comerciais. Elas podem ser, por exemplo, 

do excedente de produção própria, como vender geleias e frutas que sobraram do quintal. O 

trabalho remunerado realizado dentro da casa pode ser manual, com artesanato, costura e 

gastronomia, ou intelectual, como consultoria tendo no blog, como mencionado anteriormente, 

um canal de divulgação, atuação e conexão.  

Como se pode acompanhar pela obra de Matchar, a conscientização sobre o meio 

ambiente e a relação com o que consumimos não surge apenas pelos debates sobre aquecimento 

global ou divulgação de trabalho escravo em marcas famosas, como a loja espanhola de fast 

fashion Zara. Outro fator é a difusão de novas filosofias de vida e consumo, como o 

minimalismo e o essencialismo, além de novas formas de produção e entrega, como a economia 

criativa e o DIY (faça você mesmo). Esse novo formato permitiu que tarefas antes consideradas 

domésticas, como o bordado e a culinária, fossem valorizadas pelo feito à mão e monetizadas 

(MATCHAR, 2014).  

 

3.1 MULHERES, A CASA E A RUA: A CONSTRUÇÃO DO PATRIARCALISMO 

 

Além de trazer o blog como ferramenta empreendedora, a pesquisa pretende abordar a 

cultura brasileira como ponto importante na questão do desenvolvimento das mulheres 

empreendedoras apresentadas e entrevistadas. Para tanto, é preciso entender a relação da 

mulher brasileira com a casa e a rua desde alguns séculos atrás até os dias de hoje.  

Será que nosso desenvolvimento histórico e cultural, a presença do colonialismo, do 

patriarcalismo e a relação da mulher com a casa e o trabalho afeta a questão empreendedora? 

A escolha pela mulher como sujeito desta tese não se resume a uma questão de gênero, como 

também não se propõe a estudar o tema com mais profundidade. O foco da pesquisa tem o 
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recorte na conexão entre a casa e o trabalho, tendo nas mulheres seu principal sujeito histórico 

e cultural. Dessa forma, as blogueiras entrevistadas e analisadas foram selecionadas por sua 

relação com o empreendedorismo e a eterna tentativa de equilíbrio com as demandas 

domésticas.  

Para o antropólogo Roberto daMatta (1997), a construção de uma identidade social e 

mesmo de uma sociedade se dá pela identificação com certas questões, seja ela a favor ou 

contra. Para o autor, cultura é um estilo, uma maneira de fazer as coisas. Quando falamos de 

cultura brasileira, falamos de relações de poder. E a mulher representa o paradigma brasileiro 

“porque o feminino assume um aspecto relacional básico na estrutura ideológica brasileira 

como ente mediador por excelência (...) a mulher é básica porque ela permite relacionar e, 

quase sempre, sintetizar antagonismos e conciliar opostos” (DA MATTA, 1997, p. 137 e 138).  

Da Matta (1997, p. 15) trabalha a ideia de sociedade como uma “entidade entendida de 

modo globalizado. Uma realidade que forma um sistema. Um sistema que tem suas próprias 

leis e normas”. Essa sociedade é construída constantemente por um sistema de relações sociais 

complexo e imposto a seus membros, que precisam entender o que é necessário e dispensável 

para a vida em conjunto. A casa e a rua também são categorias sociológicas na cultura brasileira 

e como explica o autor: 

entre nós, essas palavras não designam simplesmente espaços geográficos 

mensuráveis, mas acima de tudo entidades morais, esferas de ação social, 

províncias éticas dotadas de positividade, domínios culturais 

institucionalizados e, por causa disso, capazes de despertar emoções, reações, 

leis, orações, músicas e imagens esteticamente emolduradas e inspiradas (DA 

MATTA, 1997, p. 17)  

A casa tem seu significado além do local físico, é um espaço privilegiado e faz 

referência a quem está dentro. A casa só faz sentido quando se opõe a outro espaço, no caso, o 

mundo exterior, exemplificado ao universo da rua. A casa pode ser classificada como um 

espaço íntimo, de âmbito privado. Mas também pode se referir a um espaço social máximo de 

identificação, como “nossa casa o Brasil”. Como explica o autor, “estamos diante de um espaço 

moral que não pode ser delimitado por meio de uma árvore genealógica ou uma fita métrica, 

mas que pode ser percebido por intermédio de contrastes, complementariedades, oposições” 

(DA MATTA, 1997, p. 18). 

Outra característica importante da casa é ser um espaço de construção do indivíduo, que 

não precisa seguir determinadas regras ou padrões. “Na rua, somos indivíduos anônimos”. 

Como mostra o autor, o ser humano tem opiniões que variam de acordo com as circunstâncias, 
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não tendo uma conduta única para a vivência nos três espaços: casa, rua e um outro lugar que 

não os dois, como um país onde passamos as férias. Nosso comportamento está relacionado 

com o que é esperado e culturalmente aceito em cada situação.  

tenho tentado revelar que, no caso da sociedade brasileira, o que se percebe 

muitas vezes como mudança ou diferença é apenas um pedaço de um sistema 

diferenciado, uma constelação sociológica com pelo menos três perspectivas 

complementares entre si. Realmente, se entrevistarmos um brasileiro comum 

em casa, ele pode falar da moralidade sexual, dos seus negócios, de religião ou 

da moda de maneira radicalmente diferente daquela que usaria caso estivesse 

na rua. Na rua, ele seria ousado para discursar sobre a moral sexual, seus 

negócios e ultra-avançado ao falar sobre moda. Provavelmente ficaria querendo 

ouvir para se pronunciar sobre religião. Em casa, porém, seu comportamento 

seria, em geral, marcado por um conservadorismo palpável, sobretudo se fosse 

um homem casado e falando de moral sexual diante de suas filhas e mulher 

(DA MATTA, 1997, p. 51) 

Outra importante separação entre a casa e a rua é o trabalho. Para a cultura brasileira, a 

atividade profissional está relacionada à rua, ao espaço externo que não é a casa, que não é 

protegido e onde precisa cumprir regras de conduta e convivência criadas por outras pessoas. 

O sentido pejorativo de trabalho, como algo complicado e cansativo de fazer vem do nosso 

complexo colonial, caracterizado pelo binômio senhor e escravo, que começa nas relações entre 

colonizador e colonizado e está representado hoje, em devidas proporções, entre patrão e 

empregado. Como explicam Freyre e Corbisier (1958, p. 29), “O colonizador é sujeito, ao passo 

que o colonizado é objeto. O primeiro é titular de direitos e privilégios, o segundo só tem 

obrigações e deveres, quanto aos direitos apenas aqueles que o senhor concede”.  

A cultura e tradição católica também explicam um pouco essa relação negativa que o 

brasileiro tem pautada no poder, senhor, patrão com escravo, empregado nas relações de 

trabalho. daMatta explica que o próprio termo “trabalho”, deriva do latim tripaliare que quer 

dizer castigar com o tripaliu, um instrumento de tortura na Roma Antiga.  

Entre a casa e a rua, o trabalho duro é visto no Brasil como algo bíblico. Muito 

diferente da concepção anglo-saxã que equaciona trabalho (work) com agir e 

fazer, de acordo com sua concepção original. [...] Mas nós, brasileiros, que 

não nos formamos nessa tradição calvinista, achamos que o trabalho é um 

horror (daMatta, 1997, p. 32).  

De fato, para o autor, vangloriamos o malandro, que ganha com o mínimo de esforço, 

o santo, que doa sua vida para a caridade, e o “caxias”, que obriga os outros a trabalhar. Na 

nossa concepção, como explica o antropólogo, a casa é nosso lugar sagrado, e a rua e o trabalho 

não são locais de enriquecimento honesto ou lugar de ganhar dignidade.    
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Essa relação entre a casa e a rua está presente no Brasil desde o período de colonização. 

Para a historiadora Mary del Priore, o casamento era a simbologia que dividia a casa e a rua. É 

o nó que une a família e diferencia os que casavam na igreja e os que viviam juntos, sem 

oficializar a união em cunho religioso. E que foi trazido pelo colonizador europeu como 

maneira de organizar a família.  

Esse modelo, constituído por pai e mãe ‘casados perante a Igreja’, correspondia aos 

ideais definidos pela Igreja Católica no Concílio de Trento, em 1545. Ele serviu como 

instrumento na luta contra a Reforma protestante e em favor da difusão do catolicismo 

no Novo Mundo. Apenas dentro desse tipo de família – a sacramentada pelo 

matrimônio – seria possível educar os filhos segundo os preceitos cristãos, 

movimentando uma correia de transmissão pela qual passariam, de geração em geração, 

as normas e os valores da igreja católica” (DEL PRIORE, 2013, p. 11).  

A relação entre casa e rua não se dá somente entre lugar sagrado e trabalho, mas também 

delimita o espaço da mulher. Enquanto o homem trabalhava na rua, a mulher, não importando 

sua classe social, ficava em casa, cuidando dos filhos e servindo ao marido. As mulheres mais 

pobres e as mães solteiras tinham jornada dupla, trabalhando dentro e fora de casa. Era seu 

papel principal, explica del Priore (2013, p. 12) “fazer o trabalho de base para todo o edifício 

familiar – educar os filhos segundo os preceitos cristãos, ensinar-lhes as primeiras letras e 

atividades, cuidar do sustento e da saúde física e espiritual deles, obedecer e ajudar o marido.” 

A casa era o espaço doméstico e privado onde a mulher pertencia, em contraponto ao 

espaço público, de produção, dominado pelos homens. A domesticidade, das atividades 

domésticas e não-remuneradas (ou pouco remuneradas) não era uma escolha, mas um lugar 

culturalmente resolvido como sendo de dever e direito das mulheres. Um ambiente de cuidado 

com os filhos e com o marido, que não era visto como força de trabalho.  

Eileen Boris (2014) explica que esse “culto da domesticidade” ou “esferas separadas” 

esteve presente durante muito tempo na história das mulheres norte-americanas e europeias, 

especialmente no século XIX, servindo também na criação de políticas sociais para as mulheres 

dos “países em desenvolvimento”, como o Brasil.  Além do debate entre casa e rua, estava 

presente a oposição “mãe” e “trabalhadora”, bem como “trabalho” e “care”2.  

muito embora boa parte delas tivesse que trabalhar duramente, em alguns casos 

em casa, muitas vezes fora dela, para manter a si mesmas e às suas famílias. 

(...) O care encontrava-se entrelaçado com o tecido da vida cotidiana das 

mulheres, quer elas saíssem de casa para trabalhar, quer não (BORIS, 2014, p. 

102) 

Para Boris (2014), o care, ou o papel de cuidar, estava estruturado na vida cotidiana das 

mulheres, mesmo que de forma cultural ou inconsciente e não importando se elas trabalhassem 
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fora ou dentro de casa. Fossem elas produtoras rurais, donas de casa, empregadas domésticas, 

escravas ou assalariadas e não valorizadas financeiramente, eram responsáveis por várias 

atividades como cuidar das crianças e dos doentes, auxiliar ou realizar partos, comprar e 

negociar mantimentos, cozinhar.  

No caso do Brasil, como explica Mary del Priore, o papel não valorizado da mulher é 

fruto de uma sociedade patriarcal, pois o patriarcalismo brasileiro surgiu da união entre a 

tradição portuguesa do casamento religiosa e a colonização agrária e escravista. Era o patriarca, 

um chefe de família, forte e temido, que mandava nos escravos, tinha influência política sobre 

uma região, impondo leis e ordens. E a mulher não tinha outra escolha senão se curvar.  

O dia a dia das famílias senhoriais transcorria em meio a grande número de 

pessoas. As mulheres pouco saíam de casa, empregando o tempo em bordados 

e costuras, ou no preparo de doces, bolos e frutas em conserva. Sentadas em 

esteiras no chão, as pernas cruzadas, vestidas simplesmente com camisolões e 

chinelos, passavam as horas em trabalhos manuais. À sua volta, crianças 

brancas e escravas engatinhavam e brincavam juntas (DEL PRIORE, 2013, p. 

13).  

 

A mulher obedecia também na escolha do seu marido, que era feita pelo pai. Segundo 

o Código Civil de 1916, a mulher era considerada incapaz, devendo ser assessorada ou 

representada legalmente pelo marido. Ela não podia tomar decisões sobre a administração dos 

seus bens e dos bens familiares, exercer profissão ou aceitar herança. Somente com a 

autorização prévia do esposo. Foi apenas em 1943 que a legislação permitiu que uma mulher 

casada pudesse trabalhar fora de casa “sem a autorização expressa do marido” (2013, p. 62). 

Dessa forma, sair de casa para trabalhar significava ser de um estrato social muito baixo, 

o que desmerecia a mulher, pois era um emprego por necessidade. Aos poucos, a independência 

de ter uma ocupação fora de casa e remunerada passou a ser vislumbrada pelas mulheres mais 

ousadas, como artistas e professoras, profissões permitidas pela classe média e que eram 

respeitadas pela sociedade.  

 

3.2 MULHERES, A CASA E A RUA: A CONSTRUÇÃO DO HOME OFFICE  

 

Trabalhar home office é uma expressão utilizada para referir ao trabalho realizado em 

casa, fora do local tradicional de trabalho, que pode ser um escritório, uma fábrica ou uma loja, 

por exemplo, mediada por tecnologias de comunicação, como notebook. Esses aparelhos 
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podem estar conectados com o sistema da empresa, no caso de funcionários em modalidade 

home office parcial, para a troca de dados e informações com finalidade profissional. Essa 

modalidade também é conhecida por outras nomenclaturas, como “teletrabalho”, “trabalho 

remoto” ou “trabalho virtual”. Para Daniela de Oliveira:  

a) o conceito home office assume variadas tipologias e significados – própria 

da maleabilidade e flexibilidade característica do tipo de trabalho que 

representa – tornando a categoria de difícil definição; b) é uma categoria 

polissêmica que estabelece a diferença entre trabalho doméstico – aquela forma 

tradicional de trabalho em casa, associado às origens da industrialização – do 

teletrabalho marcado pela introdução das tecnologias informacionais no 

processo de trabalho; c) os estudos acadêmicos sobre o trabalho em home office 

utilizam o termo teletrabalho para referir-se aos trabalhadores de diversas 

categorias ocupacionais que fazem uso desta modalidade de trabalho 

(OLIVEIRA, 2017, p. 21).  

 O relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), publicado em 2017 com 

o título “Trabalhar a qualquer hora, em qualquer lugar: Efeitos sobre o mundo do trabalho”, 

mostra que as novas tecnologias de comunicação, como smartphones e tablets, possibilitam 

uma relação mais “equilibrada” entre vida profissional e pessoal ao reduzir o tempo de 

deslocamento entre casa e trabalho e possibilitar um aumento de produtividade e maior 

autonomia no tempo de trabalho mas que, em contrapartida, confunde as fronteiras entre o 

trabalho e a casa, tendo como resultado jornadas mais longas de trabalho, mesmo fora do 

escritório, maior intensidade de atividades profissionais e maior interferência nas atividades 

em casa e momentos de descanso.  

De acordo com o relatório, a possibilidade de trabalhar à distância, remotamente, está 

transformando o modelo tradicional de trabalho. Foram identificados vários tipos de 

funcionários, classificados em subcategorias que incluem: pessoas que trabalham de casa 

regularmente, pessoas que trabalham de casa ocasionalmente e pessoas que trabalham de outros 

lugares com frequência. Ou seja, o trabalho remoto recebe esse nome para a prática realizada 

por empregados e assalariados, sejam eles autônomos, pessoa jurídica ou freelancer e 

exercendo suas atividades nessa modalidade em tempo parcial – que pode variar entre horas do 

dia, dias da semana ou vezes ao mês - ou em tempo integral.  

Para Tachizawa e Melo (2003), o home office é uma prática que permite os 

trabalhadores a flexibilidade e a responsabilidade de organizar seu tempo e planejar suas 

atividades diárias. Uma das atividades mais importantes é gerir seu próprio tempo e espaço, 

para que suas demandas profissionais não sejam afetadas ou diminuídas pela vida familiar e 

pessoal, já que normalmente acontecem no mesmo local. O home office também é uma prática 
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realizada por empresas para que seus funcionários possam desenvolver o teletrabalho com as 

mesmas políticas e prazos da empresa, servindo como alternativa para economia de custos e 

espaço.  

Apesar de ser uma pesquisa sobre blogueiras brasileiras, questões culturais 

apresentadas e discutidas por outros países são levadas em consideração para uma maior 

compreensão do nosso contexto atual. É o caso do termo “nova domesticidade”, que vem de 

um estudo feito nos Estados Unidos, sendo construído e refletido nesta tese para as mulheres 

brasileiras empreendedoras e que trabalham home office. É o caso também de um breve relato 

histórico sobre a relação da mulher entre casa e trabalho.  

A década de 1940 traz uma discussão sobre a importância de classificar o trabalho 

doméstico como trabalho produtivo. Essa ideia foi levantada pela ativista californiana Mary 

Inman, na sua aliança “Em Defesa das Mulheres”. Para ela, a depreciação do trabalho 

doméstico e o foco apenas na criação dos filhos era o que permitia a subordinação das mulheres. 

Ao contrário do que dizia Betty Friedan, Inman acreditava que mesmo as mulheres que 

trabalhavam fora, com cargos executivos e profissões de nível superior, sofriam com 

discriminação até de outras mulheres, donas de casa.  

Donas de casa engajavam-se em "trabalho social necessário", mas 

encontravam-se indiretamente relacionadas com a produção, "sem qualquer 

contato direto com seus exploradores", uma vez que "trabalham somente em 

casa, e os meios pelos quais são exploradas só se tornam claros quando se leva 

em consideração o sistema de produção em seu conjunto". Como uma "criadora 

e educadora de filhos", isto é, uma cuidadora, ela gera lucros ao produzir o 

trabalho futuro. Não se tratava de uma questão de biologia, mas de economia. 

O trabalho realizado nesse conjunto de lares singulares era "o suporte do 

sistema" (INMAN, 1940, pp. 137, 145). 

 

Em sua obra, A Mística Feminina, Betty Friedan apresenta a desvalorização do trabalho 

reprodutivo, impactando negativamente mulheres que trabalhavam com “care” e outras 

ocupações domésticas. Friedan, como um exemplo de feminista liberal, acreditava que as 

mulheres seriam emancipadas e solucionariam o “problema que não tem nome” com o trabalho 

fora de casa. A autora acreditava que o trabalho doméstico era para garotas de “mentes fracas”. 

Mãe, cozinheira, especialista em decoração, educação e nutrição são algumas das atividades 

levantadas como definidoras dessa “dona de casa moderna que está tão exausta que não 

consegue ler livros, somente revistas”. E a escolha por ter filhos seria um antídoto para 

preencher o vazio da dona de casa, não como resultado de um desejo materno”.  O que 

Friedan (1971) não considera e que é levantado por Boris (2014) é o fato de que essas mulheres 
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não representavam a totalidade da época e nem dos dias atuais. Algumas mulheres, em sua 

maioria da classe média branca, tinham a opção de continuar em casa, com trabalho não 

remunerado, ou de trabalhar em um bom emprego, por terem acesso à educação e recursos 

financeiros. Outras mulheres não tinham escolha, precisando de um emprego parcial ou integral 

para pagar as contas, não por prazer ou por coerência profissional.  

Foi com o fim da Segunda Guerra Mundial que as mulheres tiveram maiores 

possibilidades educacionais e profissionais. Del Priore explica que esse novo cenário tem 

relação direta com o crescimento urbano e industrialização do Brasil, mas que as mudanças 

não tinham chegado ainda nas mentalidades e questões culturais. Mesmo com a entrada da 

mulher mais consolidada no mercado de trabalho, as distinções entre os papéis continuavam 

perceptíveis. Uma delas era a ideia de que a mulher trabalhadora estava apenas ajudando o 

“chefe da casa” com as finanças. “Na prática, a moralidade favorecia as experiências sexuais 

masculinas, enquanto procurava restringir a sexualidade feminina aos parâmetros do 

casamento convencional” (DEL PRIORE, 2013, p. 71).  

Betty Friedan e a maioria das feministas acreditavam que o trabalho doméstico e o 

cuidado com as crianças deveriam ser divididos com os maridos, para que as mulheres 

pudessem ter as mesmas possibilidades e estímulos profissionais que os seus parceiros. 

Matchar (2014) explica que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, a jornada de trabalho 

dupla para as mulheres não foi uma ideia feminista, mas uma necessidade trazida pela 

economia e pelo mercado.  

O descontentamento com a não realização pessoal e profissional dos anos 1950 era 

grande o suficiente para que mulheres da classe média influenciassem suas filhas a seguirem 

uma carreira profissional. Pelo movimento feminista, era possível externalizar o 

descontentamento com o trabalho integral de dona de casa e o interesse de se dedicar aos 

estudos ou procurar um emprego (MATCHAR, 2014). O interesse em entrar no mercado de 

trabalho somou-se à necessidade. Como explica Boris (2014), é no fim dos anos 1960 e nas 

décadas seguintes, com a reorganização econômica global e a queda salarial familiar, provida 

pelo homem, que as mulheres precisaram tornar-se provedoras.  

Ainda nos anos 1960, o Código Civil brasileiro permitia que a mulher pudesse trabalhar 

sem a autorização prévia do marido, mas o mantinha como chefe da família e detentor de todos 

os direitos. O processo era lento, mesmo com a criação do Conselho Nacional das Mulheres do 

Brasil, chefiado por Romy Medeiros da Fonseca. A família dos anos 1970 foi uma 
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consequência desse cenário, já que a presença da mulher em fábricas, escritórios e lojas trouxe 

uma nova dimensão ao casamento. Era a década dos contraceptivos mais eficientes e segurança 

profissional, como mostra Del Priore, permitindo que a mulher se reinventasse dentro de casa 

e da família. Mas com essa emancipação também vinha a angústia de ser ameaçada por 

mulheres mais jovens, disponíveis a dar atenção ao marido enquanto a esposa estivesse na rua, 

trabalhando.  

As relações verticais passaram a ser questionadas. Rompia-se, muito 

lentamente, o ciclo de dependência e subordinação ao marido. A imprensa 

feminina continuou a investir na figura da mãe e da dona de casa – agora 

angustiada. Ameaçada pelas mais jovens, seu horror era ser trocada por ‘duas 

de vinte!’. Multiplicavam-se as colunas do tipo: ‘como salvei meu casamento’. 

Para a liberada que aderisse à revolução da pílula não faltavam informações 

para ‘entrar no fechadíssimo clube das cabeças que pensam e decidem’. Só que, 

para entrar no tal clube, era preciso ter cabelos esvoaçantes e corpo sedutor, ser 

‘uma pantera’ (DEL PRIORE, 2013, p. 79).  

Outras conquistas foram alcançadas pelas mulheres na década de 1970 e são resultados 

no movimento feminista, como acesso ao próprio cartão de crédito, poder comprar ou alugar 

uma casa no seu nome sem precisar de autorização do pai ou do marido, poder abrir um negócio 

no seu nome (MATCHAR, 2014). Esses pontos se mantêm relevantes nos dias de hoje, sendo 

fundamentais para a consolidação do empreendedorismo feminino.  

Os anos de 1980 trouxeram mudanças também de comportamento e consumo. Com a 

participação no mercado de trabalho, sobrava menos tempo para as atividades domésticas. A 

mulher brasileira resultante desse novo contexto estava “dividida entre valores novos e 

tradicionais, rejeitava a ideia da submissão da mulher. Ao mesmo tempo, na prática, deixava 

ao homem a maior responsabilidade da casa. Sua mãe achava que política economia eram 

assuntos de exclusiva alçada masculina. Ela não” (DEL PRIORE, 2013, p. 81).  

O crescimento de mulheres no mercado de trabalho, o progresso científico e a 

contracepção, a liberalização dos costumes, bem como o divórcio, mudaram 

definitivamente a face do casamento e da família. Os valores também se transformaram. 

Acabara-se o tempo em que cada um dos membros da família endossava um papel 

social definido, fixo: esfera pública para o marido, chefe de família e encarregado de 

prover o casal; esfera privada para a mulher, ocupando-se de tarefas domésticas, da 

educação dos filhos e da submissão destes à autoridade parental (DEL PRIORE, 2013, 

p. 83).  

A mulher brasileira sempre trabalhou de alguma forma, seja ela remunerada ou não, 

reconhecida pela sociedade ou não, fosse em casa ou fora dela. Desde os anos 1980, percebe-

se um crescimento ainda maior da população ativa, muito em parte devido às mulheres. 

Importantes mudanças desde os anos de 1950, como a pílula anticoncepcional e a entrada da 
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mulher no mercado de trabalho de forma mais massiva, permitiram que ela tivesse mais 

autonomia financeira e física. Essa autonomia, para del Priore (2013, p. 90), modificou também 

os arranjos do casamento e as relações entre os sexos: “se antes os papéis eram delimitados – 

homem na rua, mulher em casa; esposa vs marido; homem provedor e mulher submissa –, hoje 

multiplicam-se os arranjos familiares e os papéis dentro deles”, contudo, a desigualdade 

continua e a mulher segue dedicando muito mais horas nas atividades domésticas que o marido.  

 

3.3 NOVA DOMESTICIDADE COMO TRABALHO: O BLOG COMO FERRAMENTA 

 

As relações entre mulheres e homens mudaram ao longo dos séculos, mas, para o 

filósofo francês Gilles Lipovetsky (2000), os últimos cinquenta anos mudaram mais a condição 

feminina que todos os milênios passados, já que, até o início do século passado, ser mãe era a 

referência para uma identificação do feminino. O século XX, o “grande século das mulheres, 

foi o que mais revolucionou seu destino e sua identidade”. (2000, p. 10). Para o autor:  

As mulheres eram ―escravas da procriação, agora emancipam-se desta servidão 

imemorial. Elas, que sonhavam ser fadas do lar, querem agora exercer uma atividade 

profissional. Elas, que estavam submetidas a uma moral severa obtiveram o direito 

à liberdade sexual. Acantonadas que estavam nos sectores femininos, ei-las que 

abrem brechas nas cidades masculinas, obtêm os mesmos diplomas que os homens 

e reivindicam a paridade na política. Nenhum movimento social na nossa época foi 

tão profundo, tão rápido e tão prenhe de futuro como a emancipação feminina. 

Embora o balanço do século seja pouco glorioso em termos de respeito pelos direitos 

do homem, quem poderá contestar a sua dimensão fundamentalmente positiva no 

que diz respeito à evolução do feminino? (LIPOVESTKY, 2000, p. 9). 

 

Como mostra a filósofa e organizadora do livro Mulheres, Filosofia ou Coisas do 

Gênero, Bárbara Valle, culturalmente, o discurso filosófico é dividido entre homens e 

mulheres. A eles, a razão e a seriedade, no ambiente público e na sala de estar. Para elas, A 

poesia e “as besteiras” no interior da casa. Dessa maneira, “as mulheres estão condenadas à 

tagarelice ou ao mutismo, enquanto os homens ao falar-certo e falar-demais” (TIBURI; 

VALLE, 2008, p. 76). Essa divisão mostra que as mulheres têm, historicamente, menos espaço 

nos meios de comunicação tradicionais, e que o blog surge como alternativa para o falar com 

seriedade.  

Nesse contexto de mudanças, Emily Matchar apresenta alguns exemplos e depoimentos 

sobre as múltiplas possibilidades da casa, que pode ser usada como local de trabalho, de 
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educação dos filhos, do artesanato que se torna fonte de renda primária, da alimentação que 

passa a ser feita em casa com alimentos plantados no quintal, do uso do blog como comunidade 

virtual para trocar experiências e compartilhar estilos de vida. Uma das questões levantadas 

pela autora é a do uso da mão de obra como forma de trabalho rentável em conexão com as 

atividades domésticas.  

Com as guerras mundiais, em especial com a Segunda Guerra, como já mencionado 

anteriormente, as mulheres chegaram ao mercado de trabalho para suprir a falta de mão de 

obra, mas tiveram que ceder o pequeno espaço conquistado para os homens que voltaram. A 

consequência foi saber que tinham a escolha de ficar em casa ou sair para o trabalho fora e essa 

situação deixou muitas mulheres frustradas ao voltarem para a cozinha, sem querer, com a 

desculpa de que aquele era o lugar em que melhor se encaixavam (LIPOVETSKY, 2000; 

MATCHAR, 2013). Para Lipovetsky: 

como não se interrogar sobre o novo lugar das mulheres e suas relações com os 

homens quando nosso meio século mudou mais a condição feminina do que todos 

os milênios anteriores? As mulheres eram ‘escravas’ da procriação, libertaram-se 

dessa servidão imemorial. Sonhavam em ser mães no lar, agora querem exercer uma 

atividade profissional. Estavam sujeitas e uma moral severa, hoje a liberdade sexual 

ganhou direito de cidadania. Estavam confinadas nos setores femininos, ei-las que 

abrem brechas nas cidadelas masculinas, obtêm os mesmos diplomas que os homens 

e reivindicam paridade em política. Sem dúvida, nenhuma revolução social de nossa 

época foi tão profunda, tão rápida, tão rica de futuro como a emancipação feminina 

(LIPOVETSKY, 2000, p. 11). 

 

Como explica Souza Neto (2008, p.111), o movimento histórico da globalização, um 

dos desdobramentos da modernidade, elimina fronteiras geográficas e ultrapassa diferenças de 

tempo e espaço. Como processo de construção e destruição, demanda uma “necessidade de se 

analisar a identidade pessoal e organizacional, em busca de respostar às dúvidas que provoca e 

da compreensão de suas implicações”. O blog aparece como ferramenta para essas respostas e 

esse autoconhecimento. Para Matchar, a consolidação da nova domesticidade foi possível pela 

utilização do blog como espaço de conexão, divulgação e expressão. 

Emily Matchar, para escrever seu livro, entrevistou com mais de 20 mulheres para 

entender os motivos que as levaram a escolher a casa para trabalhar, educar os filhos ou viver 

uma vida mais sustentável e consciente em relação à alimentação e ao consumo. Seu termo 

“nova domesticidade” foi utilizado para explicar esse retorno que, diferente de situações 

anteriores, é uma escolha pessoal e não necessariamente significa para ser “dona de casa”.  
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Ao longo da pesquisa, Matchar percebeu que o blog foi a ferramenta utilizada por essas 

mulheres para divulgar conteúdo e compartilhar suas novas experiências do retorno à casa. Para 

ela, a possibilidade de compartilhar relatos por meio do blog com outras mulheres que passam 

pela mesma situação ou querem incorporar o estilo da “nova domesticidade”, foi o que tornou 

possível a grande quantidade de mulheres escolhendo esse retorno por escolha. Ou seja, a 

divulgação por meio do blog legitima esse estilo de vida. 

Essas mulheres que escolheram a nova domesticidade acreditam que estão cumprindo 

um papel social mais forte do que apenas realizar atividades tidas como domésticas. Elas 

defendem com profundidade e comprometimento que o homemaking é central para uma 

sociedade justa e sustentável (MATCHAR, 2014). Ao invés de buscar um sucesso 

convencional, elas estão buscando uma empresa digital em casa, que as permitem trabalhar do 

subúrbio. Algumas dessas pessoas veem a situação atual como “o mundo corporativo não se 

importa com o equilíbrio da vida e da casa” e que venderam para as mulheres a ideia de que 

elas podem fazer tudo (MATCHAR, 2014).  

Esse pensamento sobre o mundo corporativo e a atitude de não continuar no mercado 

de trabalho para trabalhar de casa pode reforçar o sistema patriarcal anterior, diminuindo a 

participação da mulher em empresas e, possivelmente, em cargos de liderança. Esse 

comportamento pode influenciar negativamente outras mulheres a não persistirem por uma 

vaga relevante no mercado de trabalho e não dar continuidade às lutas de emancipação e 

atuação em espaços públicos. É possível que o mercado continue impondo situações 

desconfortáveis para que as mulheres continuem encontrando outras saídas e continuando em 

casa, nem sempre recomendadas.  

Além dessa percepção sobre o mercado de trabalho, temos uma mudança também no 

estilo de vida em geral, que está se disseminando. Uma preocupação maior com a qualidade da 

nossa saúde. “As pessoas estão cansadas de trabalhar longas horas e da baixa qualidade das 

comidas de conveniência. Elas estão prontas para voltar ao básico. Elas estão prontas para 

voltar para casa” (MATCHAR, 2014). Ainda não se sabe se essa mudança é uma vivência à 

frente do nosso tempo ou um total retrocesso. Se é ainda mais sexista, de levar a mulher para a 

casa novamente ou se é uma libertação, pela possibilidade de escolha. Matchar se questiona 

sobre ser uma mudança no meio de tudo isso e acredita ter vindo do crescente desencantamento 

de famílias e mães em relação ao local de trabalho tradicional. 
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Além do novo local de trabalho e de novos formatos para negócios tradicionais, temos 

o retorno do artesanal, da atividade doméstica comum às mulheres, mas dessa vez como forma 

de monetização, como mencionada anteriormente. Conhecida como DIY (Do It Yourself), a 

ideia do Faça Você Mesmo pode ir além do “fazer porque não tenho dinheiro para comprar”, 

sendo uma forma de se conscientizar sobre um consumo e uma produção mais sustentável. 

Essa produção normalmente acontece de forma artesanal, com tecidos sendo tingidos pelas 

próprias produtoras, com um conhecimento dos fornecedores e com um sistema de produção 

menos industrial, com foco na qualidade e não na quantidade.  

O artesanato como atividade geradora de renda entra também na Organização 

Internacional do Trabalho, com seus programas de assistência técnica que buscaram 

profissionalizar os trabalhos familiares. Como explica Boris, o care, representado por 

atividades realizadas em residências, como manicure, cuidadora de idosos e artesanato, por 

exemplo, que era visto como uma atividade doméstica, passou a ser percebido como trabalho. 

Ou seja, hoje é percebida sua importância financeira na sociedade.  

Numa era da ansiedade, a nova domesticidade traz uma sensação de controle 

(MATCHAR, 2014). Se não conseguimos controlar a quantidade de agrotóxicos que usam na 

comida, podemos ter nossa horta em casa para saber o que nós e nossos filhos estamos 

comendo. Não conseguimos lidar com a poluição e o aquecimento global de forma efetiva, mas 

podemos criar nossos próprios produtos de limpeza e higiene, pensando também no meio 

ambiente. É a era do DIY voltado para a sustentabilidade e não apenas para consolidar vocações 

e habilidades manuais. Como Matchar explica (2014), esse novo movimento ambiental é 

complexo e entra em várias áreas da vida já que a mudança começa com nossas escolhas dentro 

de casa e é no ambiente doméstico que ganha forças para alcançar outras pessoas e esferas.  

Matchar (2014) mostra que o blog é uma plataforma que ajuda a propagar a nova 

domesticidade e as atividades relativas a ela. Isso se dá pelo fato de que, ao compartilhar 

experiências e encontrar outras pessoas que têm a mesma filosofia ou interesse que você, 

criamos comunidades. Esses espaços cumprem algumas funções. Uma delas é a de criar 

autoridade para quem escreve por meio de comentários de apoio e vendas de produtos ou 

serviços, fazendo com que a blogueira escreva ainda mais sobre o tema e aprofunde seu 

conhecimento. Outra é servir de inspiração para quem tinha vontade, mas não se sentia segura 

com a ideia. Ao encontrar outras pessoas escrevendo e compartilhando experiências sobre 



 

71 
 

situações que você acredita e vivencia, é mais fácil aprimorar suas habilidades e propagar a 

ideia para mais gente. 

Como já mencionado anteriormente, o blog, por ser uma plataforma que demanda 

pouco conhecimento tecnológico e baixo investimento financeiro para colocá-lo no ar, além de 

permitir personalização de acordo com a identidade da blogueira, tem sido escolhido como 

meio de comunicação para muitas dessas mulheres, e em alguns casos como ferramenta de 

trabalho. Algumas, que trabalham com produtos artesanais, acabam optando pela plataforma 

Etsy, um marketplace online que conecta produtores e compradores. No Brasil, também é 

possível utilizar a Etsy, mas a maior parte das artesãs utiliza o Elo7. Os produtos que a 

plataforma oferece são os mais variados, podendo encontrar convites, bijuterias, bolsas, doces, 

lembrancinhas, material para artesanato, entre outros, o que pode lembrar uma feira de interior 

ou feiras “hippies” em grandes cidades.  

O Instagram, por seu custo zero de manutenção e facilidade maior ainda para criação 

de conteúdo, passa a ser a rede mais utilizada para divulgação de trabalhos e compartilhamento 

de experiências. Mas, por ser uma rede vinculada a uma empresa e que não permite 

personalização, nem um número maior de caracteres, algumas profissionais estão conectando 

o perfil do Instagram ao blog para trazer mais profissionalismo e conteúdo agregado aos 

seguidores, que podem se transformar em potenciais clientes. Como mostra Matchar (2014): 

domestic blogs are not just a trend; they’re big business. Some lifestyle 

blogs are so widly popular they’ve actually earned their authors hundreds 

of Thousands of dollars in ad revenue and sponsorship deals” (...) These 

incredibly beautiful domestic blogs are so seductive. They’re really a 

new kind of creative empowerment for women3.  

A geração de blogueiras “homemaker 2.0” teve um papel importante para o retorno da 

domesticidade ao buscar valorizar e reinventar os trabalhos domésticos tradicionais, como 

bordado e culinária. Como apresenta Matchar (2014), esses bloggers têm em média 30 anos de 

idade e são mulheres em sua maioria, fugindo da imagem tradicional de estudantes 

universitários e nerds de computação. A autora mostra que, nos Estados Unidos, as mulheres 

passam mais tempo nas redes sociais, incluindo a leitura e escrita de blogs. De acordo com o 

site Technorati, 40% das mulheres americanas leem blogs e, em 2010, blogs de mulheres e 

mães foram o assunto mais falado (MATCHAR, 2014).  

Um outro aspecto a ser analisado, é o crescimento do home office: situação na qual a 

casa passa a ser também local de trabalho (BRIDGE, 1996). Quem escolheu empreender e tem 
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no blog tanto um espaço de divulgação dos seus serviços e compartilhamento de conteúdo, essa 

seria uma maneira de estar conectada com outras pessoas sem precisar sair de casa. Neste caso, 

por mais que algumas mulheres escolham a casa, a solidão é apenas física, de não ter 

companheiros de trabalho ao seu lado ou no mesmo ambiente, pois a internet permite uma 

conexão com outras mulheres na mesma situação e a sensação de uma comunidade.  

Esse tipo de raciocínio também é comentado por Nicholas Negroponte, um dos 

fundadores do Media Lab do Massachusetts Institute of Technology (MIT), que acredita que 

na era da pós-informação é possível morar e trabalhar em um mesmo local ou em lugares 

diferentes. Dessa forma o conceito de “endereço” ganha novo significado. De acordo com o 

autor, o hipertexto desloca as barreiras da página impressa e a era da pós-informação tem a 

possibilidade de retirar as barreiras da geografia. Ou seja, “a vida digital exigirá cada vez menos 

que você esteja em um determinado lugar em determinada hora, e a transmissão do próprio lugar vai 

começar a se tornar realidade (NEGROPONTE, 2006, p. 159).  

Para Negroponte (2006, p.216), a era digital já existe, não podendo ser negada ou detida 

e ela traz quatro características “muito poderosas, que determinarão seu triunfo final: a 

descentralização, a globalização, a harmonização e a capacitação”. 

De acordo com o grupo de pesquisa E-mídia5, a internet é a principal atividade nas horas 

livres para as mulheres com até 22 anos, somando 71%. Já as mulheres entre 25 e 31 anos, são 

58%. A TV ainda está na frente como mídia escolhida, com 69%. Outra pesquisa feita pela 

BBDO e Proximity e apresentada por Ana Priscila Clemente (2010) em sua dissertação de 

mestrado mostra que a web é uma ferramenta de comunicação fundamental para manter contato 

com a família. “Utilizando principalmente as redes sociais, elas conseguem manter os laços 

afetivos fortes e também conquistar novas amizades, que podem até resultar em relacionamento 

ou oferta de emprego” (CLEMENTE, 2010, p. 39).  

O trabalho parte da ideia de que o blog seja uma ferramenta que reflete uma outra 

independência cultural e financeira conquistada pelas mulheres ao longo das últimas décadas, 

uma vez que as mulheres conseguem obter seu próprio dinheiro, ajudar ou sustentar uma casa 

e uma família por meio dela, além de escolher onde querem atuar, ou ter um complemento na 

renda os nas atividades diárias, acredita-se que as mulheres podem inclusive escolher ser 

“donas de casa”, em um novo status social que poderá ser considerado o da “nova 

domesticidade”. Ainda mais: por meio do blog, as mulheres podem escolher a possibilidade de 

construir um home office através do qual escrevem, divulgam seu trabalho, compartilham 
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experiências e criam comunidades dentro de suas casas, sem a necessidade de sair de casa. Ou 

seja, elas podem dividir o trabalho ou a sensação de serem “donas de casa” e participarem do 

mercado de trabalho ao mesmo tempo. 

A nova domesticidade, apesar trazer novas possibilidades de trabalho e conexões, 

também pode ser uma forma de colocar a mulher em casa com a justificativa de estar conectada 

por meio das novas tecnologias. Essa ideia de utilizar o blog como ferramenta também pode 

fazer com que a mulher tenha sua sociabilidade e autoridade medida apenas por números e 

estatísticas de visualizações, comentários e conversões de vendas. Pode, ainda, criar uma ilusão 

de que é simples ter sucesso como blogueira e que não demanda muito trabalho. O blog seria 

uma ferramenta para o sucesso profissional com outras atividades, como workshops, 

consultorias e livros? Ou seria suficiente?  

O blog da Daniela Barboza é um exemplo de plataforma de comunicação e vendas na 

área de artesanato. Ele foi escolhido pela visível interatividade e conexão entre a blogueira e 

suas leitoras, mas também por ser um blog que ilustra bem o estudo de Matchar (2014) sobre 

o artesanato, a monetização por ser uma forma de trabalho e a utilização de uma rede social 

digital para conectar ainda mais pessoas que o limite físico de uma comunidade tradicional.  

O blog traz conteúdo sobre artesanato, especialmente sobre EVA. Também é uma 

plataforma de vendas indiretas pois, além de produtos, Dani oferece cursos presenciais, 

vídeoaulas e workshops. O primeiro blog (que não é o atual e estudado no capítulo de análise) 

foi o Arte da Dany, criado em julho de 2009. No dia 21 do mesmo mês, Daniela publicou seu 

primeiro post com o título “Eu faço arte!!!!” A plataforma escolhida foi Blogger e tinha como 

objetivo “compartilhar com quem goste dessas coisas também, ideias, sugestões, e claro manter 

as amizades!!!!!!”. Essas “coisas” seriam artesanatos em geral, com destaque para cartões em 

papel vegetal, velas, tricô, tear, bordados em ponto cruz e scrapbooking.  

No primeiro blog, os posts traziam inspirações de artesanatos feitos pela Dani ou por 

outras pessoas. Nos projetos desenvolvidos pela artesã, em alguns casos tinha o passo a passo. 

Essas postagens com dicas e ensinamentos deram origem aos cursos que Daniela começou a 

fazer para monetizar a paixão. O blog também teve um papel no processo de autoconhecimento 

da Daniela que, depois de alguns anos de pesquisa e algumas técnicas manuais, escolheu o 

trabalho em EVA2 como área de atuação empreendedora no artesanato. É o que percebemos 

nos posts mais atuais. O post do dia 6 de abril de 2017 pode ser considerado o marco nessa 

nova fase, ainda no blog antigo.  
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Daniela sempre trabalhou com o material, era professora ministrando cursos e oficinas, 

presenciais e online. Mas, por ter interesse por artes manuais em geral e não perceber o EVA 

como mercado promissor, compartilhava e incentivava outras formas de artesanato. A primeira 

mudança de posicionamento foi quando mudou o nome de Arte da Dany para Arte em E.V.A 

by Dani Barboza. Nesse momento, além de continuar trabalhando unicamente com essa 

matéria-prima, começou a criar uma comunidade de inspiração e apoio para quem também 

queria se profissionalizar com artes em EVA.  

Apesar de trabalhar com o material desde 2009 e continuar apaixonada, Dani conta que 

passou por “muitos altos e baixos, frustrações, projetos que não deram tão certo assim, pessoas 

que decepcionaram”. Mas acredita que essas situações negativas trouxeram importantes 

aprendizados para vir a “vontade de fazer diferente, conhecer novos caminhos, criar novos 

projetos”.  

E foi em um desses momentos que senti a vontade, a necessidade de voltar para 

dentro de mim e me redescobrir, redescobrir meu propósito. Sabe aquelas 

perguntas : Porque vc faz o que vc faz , Onde você quer chegar, como você 

quer estar daqui a um ano? de repente me vi sem ter respostas para essas 

perguntas , perdi o foco, aliás não tinha mais foco, simplesmente estava indo 

sem saber ao certo o porque e onde eu queria chegar. Então que resolvi me dar 

um tempo, precisava analisar isso tudo, pensar, estudar, reavaliar tudo. E em 

2016 eu praticamente parei, foi um momento sabático . Eu precisava. E eu sabia 

que aquilo significava tudo ou nada. Era pra voltar com tudo ou desistir de vez. 

(...) Eu estava em busca de respostas, de um propósito, precisava saber se eu 

queria continuar e principalmente o porque. E aos poucos eu fui descobrindo, 

como diz a Rafa, meu ponto doce. E foi uma das coisas mais incríveis que me 

aconteceu. Encontrar aquelas respostas daquelas perguntas que não estava mais 

fazendo sentido foi o começo dessa nova fase. Foi um longo ano de sentimentos 

diversos, de muitas dúvidas, mas de muitas descobertas.  

 

 O resultado desse processo de autoconhecimento foi a criação da Cogumelo de EVA 

em 2016. Um projeto que demorou quase um ano, mas que simboliza o seu modo de ver as 

coisas e do que quer entregar para as pessoas.  

A plataforma Blogger, como mencionada no capítulo 1, tem uma aparência 

exclusivamente de blog, não sendo utilizada como site, com os posts em destaque logo na 

Home, ou página inicial. No menu principal, localizado na barra superior, centralizada ou à 

direita, não existe a opção Blog como página, já que ele é a própria finalidade da ferramenta. 

Na lateral direita, os posts estão organizados por palavras-chave ou no arquivo pelo mês e ano 

de publicação. Toda a busca que pode ser feita no blog é direcionada para as postagens.  
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Em 2018, depois de um intervalo de um ano e cinco meses sem postar, Daniela escreve 

o último post do blog, avisando sobre a mudança de plataforma e endereço. Agora, seu nome 

estava vinculado a um projeto profissional, o Cogumelo de Eva, criado em 2016, e queria ter 

um blog com o mesmo nome e com mais funcionalidades. Enquanto o blog Arte da Dany foi 

criado exclusivamente por Daniela, o novo “portal”, como ela gosta de se referir, contou com 

a ajuda de uma designer que pudesse transformar visualmente as ideias que a artesã tinha, como 

compra dos cursos online e divulgação das oficinas.  

 

3.4 EMPREENDEDORAS, BLOGS E HOME OFFICE 

 

Nesta pesquisa, o Home Office é o formato utilizado por empreendedoras que 

escolheram trabalhar de casa – mesmo que de um espaço específico em um cômodo comum, 

como uma escrivaninha no quarto ou escritório criado para tal fim – ou em cafés e coworkings. 

Home Office é um dispositivo que vai além da configuração de um formato de trabalho, 

passando também por um formato de organização de vida, já que interfere diretamente na 

organização da casa e na execução de tarefas domésticas. 

A relação entre a casa e a rua como espaço de trabalho e descanso pode trazer 

dificuldades de organização para quem trabalha home office. Se a rua é o local de ganhar a 

vida e fazer dinheiro, um espaço sempre em movimento, enquanto a casa é, como classifica da 

Matta (1997, p. 63), “esse espaço de calma, repouso, recuperação e hospitalidade, enfim, de 

tudo aquilo que soma e define a nossa ideia de ‘amor’, ‘carinho’ e ‘calor humano’, equilibrar 

as tarefas profissionais e domésticas pode demandar mais energia.   

Quando uma empreendedora escolhe trabalhar em casa, para além das tarefas 

domésticas, passa a perceber a casa não só como um lugar de direitos, sua e onde pode fazer o 

que quiser. É também um espaço de deveres, como é vista a rua, o espaço comum, de vivência 

em sociedade. É preciso cumprir horários, ter uma rotina, ter um espaço para trabalhar com 

produtividade e profissionalismo. Mesmo trabalhando de casa, a empreendedora está sujeita às 

leis impessoais do mercado, ao atendimento ao cliente em horário comercial, a impostos e 

alvarás de funcionamento. A casa combina a função de ambiente de proteção e descanso a um 

espaço de luta e trabalho.  

A ideia que Roberto da Matta levanta sobre os brasileiros terem códigos específicos 

para cada esfera, como a casa, a rua e a igreja, não se encaixa quando a esfera é o trabalho 
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home office. É possível que o trabalhador tenha algumas liberdades, como trabalhar de pijama, 

ou ter um horário maior de descanso no almoço, mas para ter êxito na escolha, já que o contato 

normalmente é direto com o cliente, a empreendedora precisa se comportar em casa como faria 

na rua, em um ponto comercial ou escritório, por exemplo. Além de possivelmente trabalhar 

em feriados, após o horário combinado, etc.  

Outro ponto relevante está na questão das relações sociais praticada no Brasil. Os 

limites entre relacionamento pessoal e profissional muitas vezes se confundem, tanto por parte 

dos clientes como pelas empreendedoras, mas que também acontecem em um escritório. É 

comum chamar a profissional de “querida” ou “flor” conhecendo-a apenas por redes sociais e 

mandar mensagens fora do horário comercial. Também acontece de a empreendedora 

compartilhar informações pessoais no espaço de trabalho, com fotos das férias e da família, 

criando uma sensação de informalidade. Como explica da Matta:  

Há em toda essa cadeia de relacionamentos sociais, a premissa profundamente 

brasileira segundo a qual uma vez que as pessoas estejam posicionadas numa 

teia de elos pessoais, passam a ser automaticamente tratadas como amigas e 

podem ser uma fonte potencial de recursos de poder como meios de 

manipulação social e político pelo favor (DA MATTA, 1997, p. 129). 

 

O assunto Home Office também é tema principal em alguns blogs. Para complementar 

a pesquisa e ilustrar o crescimento que o formato de trabalho está tendo no Brasil, influenciando 

outros empreendedores, analisamos (sem entrevista com os autores) outros blogs sobre o 

assunto. O “Adoro Home Office foi escolhido pela visibilidade no mecanismo de busca do 

Google e o “Nômades Digitais”, por ser referência no assunto e trazer a questão da mobilidade 

de trabalhar em várias cidades ou países, aspecto também observado com algumas das 

blogueiras entrevistadas.  

O blog “Adoro Home Office” é escrito pela jornalista e produtora de conteúdo Márcia 

Breda, que escolheu o home office como “estilo de vida” desde março de 2015. Além de 

escrever o blog, Breda é sócia de uma agência 100% remota, a Sadhu. O “Adoro Home Office” 

foi criado na plataforma WordPress em abril de 2015, com seu primeiro post “Portas Abertas 

no Adoro Home Office” publicado do dia 29 do mesmo mês, com posts logo na página inicial. 

É importante ressaltar que os conteúdos trazem questões, dicas e informações sobre home 

office como alternativa para trabalho em empresas, a exemplo do post “Home Office cresce 

entre empresas brasileiras” e para profissionais liberais. Entre os assuntos, dicas para ser mais 
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produtivo no trabalho em casa, vantagens da modalidade, como o post sobre sustentabilidade 

com o tema “trabalho remoto reduz CO2”.  

Outro ponto que o blog traz são novidades e reflexões para lidar com uma das maiores 

desvantagens de trabalhar remotamente: a solidão, como o post de 6 de setembro de 2019: 

“Isolamento no trabalho remoto: percepção vs. realidade", e o dia 31 de janeiro de 2018: “Café 

virtual: novidade para socializar no trabalho remoto”. A falta de conversa e troca com outras 

pessoas presencialmente foi um tema recorrente nas entrevistas com as blogueiras, e será 

apresentado no próximo item deste capítulo.  

O blog “Nômades Digitais” foi criado por “um casal que pediu demissão, criou uma 

empresa de projetos para internet, e hoje vive trabalhando e viajando pelo mundo” para inspirar 

pessoas empreendedoras que querem seguir esse estilo de vida.  

Que tal trabalhar de um café em Paris? Ou de uma praia na Tailândia? Ou quem 

sabe, de um restaurante em Tóquio? Se você acha que essa realidade é utópica 

demais, saiba que estamos na crista da onda de um movimento global formado 

por pessoas que conseguiram realizar o sonho de trabalhar viajando. Com a 

evolução da internet e das tecnologias móveis, os Nômades Digitais cada dia 

mais provam que não é mais preciso trabalhar de um escritório para ganhar 

dinheiro e ser produtivo. 

 

No manifesto do blog4 eles falam que a internet e a tecnologia foram os dois principais 

fatores que permitiram esse novo estilo não só de trabalho, mas de vida, “a possibilidade de 

poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, desde que haja uma conexão com a internet”. O 

casal acredita que o nomadismo digital é a solução para pessoas que conseguem inspiração e 

ser produtivos em qualquer lugar, casa, escritório, café e até em outro país.  

Se você se encontra perdido e desmotivado com o rumo da sua carreira 

profissional, e não se enxerga feliz fazendo a mesma coisa daqui a alguns anos, 

saiba que você não está sozinho nessa. A nossa geração cada dia mais tem 

despertado para o fato de que é possível transformar seu sonho em trabalho, e 

cada dia mais pessoas se rebelam para perseguir um sonho. 

 

Apesar das vantagens e da beleza apresentada pelos blogueiros, é importante lembrar 

que o empreendedorismo não é para todos os perfis, muito menos o empreendedorismo digital 

e nômade. O blog traz dicas relevantes e inspira pessoas de várias maneiras, mas pode também 

criar uma ilusão de que esse é o único formato válido.  

O empreendedorismo digital pode ser mais produtivo para quem trabalha com serviços, 

que não demanda contato direto ou físico com o cliente. É o caso de profissionais que realizam 
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encontros por videoconferência ou por mensagens, assim como a entrega do resultado, como 

um site. É o caso da Valentine, que mora em Amsterdã, tem parceiros no Brasil, clientes em 

alguns países e oferece produtos e serviços digitais, tais como conteúdo para redes sociais e 

campanhas de marketing para marcas de moda. Daniela Barboza também oferece cursos 

digitais, que podem ser criados e acessados de qualquer lugar do mundo, mas promove 

encontros e aulas presenciais de artesanato e precisa estar em São Paulo em vários meses do 

ano.  

A nova domesticidade traz algumas questões comuns à presença da mulher em casa, 

como nas décadas antes da emancipação feminina, como a permanência em casa com a 

maternidade. Mas algumas são diferentes e a tecnologia digital influencia nisso tudo. Antes, 

existia o trabalho de casa, que podiam ser tarefas domésticas, e o trabalho em casa, a exemplo 

das atividades artesanais remuneradas, como costura e produção de sapatos. Hoje, o trabalho 

em casa se reinventa e é preciso entender como lidar com as novas tecnologias. Para entender 

mais sobre esse assunto, a tese trouxe como estudo a blogueira e especialista em produtividade 

e organização digital, Gabriela Brasil.  

Em entrevista, Gabriela explica que trabalha home office desde 2014, quando fez a 

transição de carreira e começou a empreender na área de organização. Atendimentos em 

empresas e casa do cliente quando necessário. Sua organização para um bom trabalho home 

office é por meio de blocos de tempo, metodologia que ensina os alunos. São seis blocos 

principais e um deles é destinado para imprevistos.  

. Uma dessas partes é de respostas de correspondências em todas as redes – answers, 

que dura cerca de uma hora por dia. Para a personal organizer, é mais interessante “fazer tudo 

de uma vez do que ficar entrando sempre, ao longo do dia. Acho que é um desperdício enorme”. 

O bloco Office inclui atividades burocráticas e administrativas, como pagamentos. Além dessas 

três, todos os dias estão os blocos “marketing” e “deep work”. O bloco de reuniões acontece 

às quartas e quintas, que são os dias de atendimento. Nas segundas-feiras, esse mesmo 

momento é reservado para criar conteúdo e nas terças-feiras para trabalhar questões 

administrativas. Sexta é o dia para projetos pessoais, sábado Gabriela fica offline e o domingo 

é para o planejamento da semana.  

Desde julho de 2018, Gabriela passa um dia inteiro offline, o sábado. Ela conta mais 

sobre como descobriu a possibilidade e pratica no post “Shabat digital: um dia offline por 

semana”, publicado no dia 2 de dezembro do mesmo ano. Em junho de 2018, em uma visita a 
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Israel, ela percebeu que a “confusão e caos de cidade histórica movimentada” com ruas 

“barulhentas e confusas. Buzinas 100% do tempo, pessoas falando alto, mercados cheios de 

gente” não acontecia aos sábados.  

Do pôr do sol de sexta feira ao pôr do sol de sábado, a cidade vive o descanso 

judaico. As famílias se recolhem, se reunem e sem interferências externas, 

descansam e reconectam-se. O significado literal da palavra Shabat é “ficar 

imóvel”ou “descansar” (...) Enfim, eu achei isso simbólico e mexeu 

absurdamente comigo. Fiquei fascinada em ver como a cidade muda de uma 

hora pra outra, deliberadamente, intencionalmente3. 

Aos sábados, todas as telas são desligadas (celulares, televisões e computadores). Como 

seu negócio é digital, Gabriela relata que foi uma oportunidade de se desligar do trabalho de 

todas as formas. Seu único contato com a tecnologia digital é para usar aplicativos de 

transporte, alimentação e música, quando necessários. A escolha pelo “detox digital” trouxe 

ansiedade a princípio, que logo se transformou em outra sensação, Joy of Missing Out (JOMO), 

algo como alegria de estar por fora.  

O Shabat digital é uma espécie de rehab deliberado, onde você vai refletir 

sobre a necessidade de estar sempre disponível, conectado, ativo, produtivo ou 

entretido. É uma oportunidade de repensar a sua relação com o tédio e 

simplemente deixar a mente navegar em modo difuso e fazer novas conexões. 

Outra característica do trabalho home office da blogueira é trabalhar quatro dias por 

semana, de segunda a quinta, seguindo o movimento #4dayworkweek. No post “Decidi 

trabalhar 4 dias por semana”, do dia 25 de outubro de 2019, Gabriela apresenta algumas 

vantagens, como redução de custos, aumento da produtividade e equilíbrio entre vida e 

trabalho. Entre as desvantagens, apresentadas como “o outro lado”, a profissional especialista 

em organização e produtividade explica que trabalhar menos dias por semana pode significar 

menos dinheiro entrando e menos projetos. Por isso, é preciso planejamento.  

Gabriela trabalhava entre seis e sete horas por dia, de segunda a sexta, e resolveu, em 

setembro de 2019, mês que simbolicamente inicia seu novo ciclo, tirar a sexta-feira da sua 

agenda profissional. No post ela conta que sexta era um dia geralmente livre para cuidar de 

projetos pessoais e pendências da semana.  

No entanto, como meu modelo anterior era de 5 dias, acabava que sempre tinha 

pendência da semana para sexta feira, então o dia não ficava livre coisa 

nenhuma. Assumi então a semana de Segunda a Quinta em Setembro de 2019. 

Gosto de me colocar esses desafios de tempos em tempos pois me ajuda a 

reencontrar o propósito no meu trabalho. Com a implementação da semana de 

4 dias de trabalho estou me sentindo mais produtiva, pois tenho uma 
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recompensa maior ao final da semana e busco ter mais foco. As distrações nesse 

cenário não têm vez5 

Valentine, do blog Quem Faz Suas Roupas, optou por trabalhar Home Office. É uma 

relação quase que de “amor e ódio”, como conta em entrevista realizada para essa pesquisa, 

com dias muito bons e não tão bons. Valen, que mora em Amsterdã, não tem um escritório em 

casa, mas um espaço específico em um lugar mais reservado da sala, com mesa, computador e 

todo o material que precisa para trabalhar sem precisar se levantar. Além do espaço específico, 

Valentine acredita que a produtividade do home office é maior quando consegue criar uma 

programação e cumprir os horários. Para tanto, ela tem um cronograma de todas as atividades, 

do trabalho e das tarefas de casa, com planejamento mensal e semanal – este último sendo a 

primeira coisa que ela faz na segunda-feira.  

Além do cronograma de atividades fixas, como passear com o cachorro, Valen tem um 

planejamento mensal e outro semanal – primeira coisa que faz ao começar o trabalho toda 

segunda-feira. Entre suas dicas de produtividade e organização estão: começar o trabalho às 

9h, independentemente de ter conseguido realizar as tarefas de casa ou não e ter uma parada às 

15h para realizar alguma atividade física. Como mora na Europa e tem clientes no Brasil, 

também precisa ajustar o horário de trabalho quando tem reuniões com clientes.  

Trabalhar remotamente era um sonho para Valentina, mas com a prática, vem a 

realidade e a percepção de que as vantagens não são tantas assim. Para ela, uma das principais 

é poder ficar perto do cachorro e do filho, quando tiver um. Entre as desvantagens, ela destaca 

por entrevista sentir “falta de poder trocar com outras pessoas e tem dias que rendo muito mais 

quando tenho movimento em volta. De acordo com minha terapeuta, como sou uma pessoa 

mais criativa e preciso de espaços”.   

Outra blogueira que trabalha Home Office é a Fernanda, do blog Preciso Viajar. Ela, ao 

contrário das outras entrevistadas, ainda tem um trabalho de carteira assinada, que equilibra 

com o projeto empreendedor. Por não ter muita disponibilidade de horário fora da empresa, 

Fernanda se dedica ao blog de segunda à quinta-feira, de 21h à meia noite. A escolha de horário 

também é coerente com o seu perfil de trabalho, que se considera uma “pessoa mais noturna” 

e não é “full-time blogger”. Além disso, é necessário disciplina para escolher um horário de 

trabalho e cumprir, já que o tempo possível de ser dedicado ao blog é menor do que o das outras 

blogueiras entrevistadas.  

 
5 Disponível em: https://gabrielabrasil.com/decidi-trabalhar-4-dias-na-semana/ 

https://gabrielabrasil.com/decidi-trabalhar-4-dias-na-semana/
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O blog da Fernanda tem uma proposta mais informativa e seu faturamento vem de 

parcerias com afiliados e publicidade no formato de anúncios e publieditoriais. Nesse caso, a 

interação com o público é por meio de comentários sobre as postagens e sobre as dicas e não 

sobre possíveis serviços oferecidos relacionados a viagens. Dessa maneira, Fernanda não tem 

a necessidade de responder seus leitores com frequência e pode trabalhar em horários que sejam 

mais produtivos para suas demandas, não necessariamente em horário comercial para conversar 

com outros fornecedores, parceiros e clientes.  

Essa interatividade acontecendo na sua maioria por comentários no blog e emails 

permite que Fernanda desligue todos os eletrônicos que podem desviar sua atenção: “desligo 

televisão, deixo celular no modo avião e fico trabalhando como se estivesse em uma empresa”, 

responde ela em entrevista para essa pesquisa. Ter uma certa distância de distrações também é 

fundamental pelo fato de que ela ainda tem dificuldade com o home office, mesmo trabalhando 

nessa modalidade há quatro anos.  

Fernanda é uma das poucas entrevistadas que trabalha em casa por necessidade e não 

por escolha, mas vê algumas vantagens, como fazer sua agenda e determinar seu ritmo de 

trabalho. Como trabalha em uma empresa, seus horários disponíveis para se dedicar ao projeto 

são nos fins de semana e à noite durante a semana. Por essa razão, ela conta não achar válido 

alugar uma sala comercial ou um espaço em um coworking. E sobre mobile office em cafés, a 

blogueira confessa ser ainda mais difícil, “eu tenho muita dificuldade com home office, mas 

ainda prefiro ficar em casa do que ir para cafés”, conta. 

A seguir, quadro resumindo as principais vantagens e desvantagens apresentadas pelas 

entrevistadas quando o assunto é trabalhar Home Office:  

 Tabela 2 – Vantagens e Desvantagens em trabalha Home Office  

Vantagens Desvantagens 

Fazer sua agenda e determinar seu ritmo de 

trabalho 

Dificuldade em ter foco 

Poder ficar perto de quem se gosta, como o 

pet ou os filhos 

Não ter outras pessoas para interagir e trocar 

ideias 

Ganhar tempo em não ter necessidade de 

deslocamento 

Desafio de conectar a equipe quando não 

estão no mesmo lugar 

 

EMPREENDEDORISMO 

O Home Office também pode ser mobile, sendo realizado de qualquer lugar do mundo 

que tenha acesso à internet. Aplicativos não são mais vinculados a computadores, mas a login 
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e senhas em qualquer dispositivo. O principal exemplo é o blog, uma plataforma acessada 

remotamente e não como um programa instalado, o que acontece com Photoshop e Autocad. 

Os arquivos do blog, como imagens e textos, ficam salvos na nuvem do próprio programa, 

sendo recomendado realizar backup para segurança.  

Outro aplicativo, que pode ser acessado pelo celular e pelo computador é o Canva, 

utilizado por quase todas as blogueiras e empreendedoras para criar as artes das redes sociais. 

Ele funciona como o Facebook, tendo as mesmas funcionalidades pelo site ou pelo aplicativo. 

No computador, o usuário entra em qualquer máquina como se fosse um site, com login e 

senha, já no celular ele tem formato de aplicativo. O mesmo não acontece com o Instagram, 

criado para ser um aplicativo. Isso quer dizer que, quando o usuário entra pelo computador, no 

formato de site, a rede social não apresenta todas as funcionalidades, como enviar mensagem 

privada e publicar uma nova postagem, apenas comentar e curtir posts. 

Uma blogueira que utiliza o mobile office é Gabriela. Mesmo trabalhando Home Office 

cinco dias por semana, gosta muito de trabalhar em cafés e coworkings quando precisa de 

novos ares e estimular sua criatividade. Para ela, essa “troca de ambiente me ajuda a focar”.  

O mesmo acontece com Valentine, que se organizou para trabalhar duas vezes por 

semana em lugares diferentes. O objetivo principal é motivação para trabalhar e estimular a 

criatividade. “É mais cômodo abrir o computador e trabalhar de casa. Então preciso me 

incentivar. Ainda mais no inverno”. A blogueira alterna entre cafés que já frequenta e locais 

novos. A primeira opção é quando tem muitas atividades pendentes. A explicação é já saber 

como funciona o local, se tem tomada e internet para o computador, pois “já teve vezes que só 

tomei o café e precisei voltar para casa” por falta de estrutura. Quando tem mais tempo ou mais 

necessidade de ideias, gosta de conhecer novos lugares para incentivar a criatividade.  

Em 2020, uma das metas é trabalhar alguns dias da semana em um coworking. O espaço 

está ganhado adeptos em Amsterdã e opções de acordo com o perfil de cada interessado. A 

ideia vai ao encontro da necessidade de estar em contato com outras pessoas com mais 

frequência. Como conta ela, “o café me dá essas informações externas, mas ainda não tem 

muito o fator equipe. Talvez num corworking mais direcionado pra minha área, eu consiga uma 

maior troca e interatividade”. 

Trabalhar em casa é, para a maior parte das blogueiras entrevistadas, uma escolha, que 

tem mais vantagens que desvantagens. A economia no aluguel de um espaço e o ganho de 

tempo com a não necessidade de deslocamento são duas questões levantadas. É importante 

ressaltar que as blogueiras que pensam em ter filhos em um futuro próximo, veem o Home 
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Office como possibilidade de acompanhar com mais participação o crescimento das crianças e 

a possibilidade de equilibrar melhor os afazeres.  

Já as blogueiras que são mães dizem gostar bastante de estar perto dos filhos, mas 

reforçam a dificuldade de concentração e de atendimento, pois as crianças podem interromper 

reuniões e prazos de trabalho. Katiuscia, por exemplo, aproveita a ida das crianças à escola 

para criar roteiros, conteúdo para o blog e atender seus clientes. Daniela, desde que os filhos 

eram pequenos, explicava que o ateliê não era parte da casa, mas ambiente de trabalho e que 

toda a família deveria respeitar seus horários de produção. Hoje, a filha de 10 anos acompanha 

a mãe em eventos e ajuda nas embalagens e nas fotos para as redes sociais.  

Conseguir equilibrar atividades domésticas com atividades profissionais costuma ser a 

parte mais difícil em trabalhar de casa, principalmente por saber que empreendedoras só 

recebem por produção, não têm salário fixo e dependem ainda mais da organização e 

produtividade para que todas as demandas sejam contempladas. A contratação de uma 

funcionária ou diarista é bem-vinda, especialmente para as que têm filhos.  

Infelizmente, é preciso ressaltar que não são apenas os companheiros que faltam com 

apoio, mas também outras mulheres. Campanhas como #vamosjuntas, 

#empodereduasmulheres e #sororidadeempreendedora mostram a necessidade do 

reconhecimento do trabalho feminino por parte especialmente das mulheres. A valorização 

profissional vem da diminuição das cobranças, do compartilhamento de experiências para 

mostrar que ninguém passa por situações difíceis sozinha, da indicação do trabalho de mulheres 

para outras pessoas. Essas três campanhas, acompanhadas por hashtags, estão presentes nas 

redes sociais (site, Facebook e Instagram).  

O projeto #empodereduasmulheres foi criado por Maynara Fanucci em janeiro de 2015 

com o objetivo de ser uma plataforma, um canal de contato, de união, empoderamento e 

acolhimento de mulheres. Como conta a idealizadora na página Sobre do site 

empodereduasmulheres.com.br, “é uma plataforma dedicada a mulheres com foco em questões 

que falam sobre as suas vidas, suas inseguranças, dificuldades, medos e também vitórias que 

são sempre celebradas coletivamente”. A maior visibilidade do projeto está no Instagram, onde 

tem 830 mil seguidores e posts diários e no Facebook, com mais de um milhão (1.128.615) de 

curtidas na página.  

A Empodere Duas Mulheres também quer mostrar às mulheres ao redor do 

mundo que, por mais que a sociedade sempre as tenha ensinado o contrário, 

elas jamais estarão sozinhas – principalmente uma vez que as suas bases de 

mulheres estiverem estabelecidas. Somos as nossas melhores amigas e 
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apoiadoras nas adversidades da vida, o que influenciou na decisão de nomear a 

página com este nome, uma vez que acredito no potencial transformador que 

mulheres possuem quando estão unidas por uma mesma causa. A Empodere 

Duas Mulheres quer ser o seu veículo preferido: uma plataforma para aquelas 

atualmente sem uma voz estável, buscando novas maneiras de se conectar com 

mulheres à sua volta e dar poder à sua própria voz – e assim encontrar a sua 

força interior que possa estar adormecida. Quero fazer com que mulheres 

saibam que não estão sozinhas e que podem caminhar juntas, porque juntas 

somos mais fortes!  6 

O termo “sororidade” vem do latim sóror, que quer dizer irmã e traz a ideia de que irmãs 

se ajudam. Seria uma aliança entre mulheres para alcançar objetivos comuns, como valorização 

profissional, igualdade salarial entre os sexos, reconhecimento frente ao marido e para outras 

mulheres. A sororidade está baseada na empatia e no companheirismo, mudando a cultura de 

que mulheres competem entre si e não se apoiam. Nos dois movimentos mencionados 

anteriormente, a sororidade deve ser aplicada em todas as situações, mas, com o aumento de 

mulheres e mães optando (por escolha ou necessidade) pelo empreendedorismo, fez-se 

necessária também uma campanha com foco nas empreendedoras. 

A #sororidadeempreendedora é utilizada também em outros países, sendo utilizada pela 

primeira vez na rede social em 2018 pelo perfil da @ingridbaquit. Quando pesquisada pela 

ferramenta de busca do Instagram, é possível encontrar perfis da Colômbia 

(@catalinaconsultant), do México (@juntasideando) e do Brasil (@empoderamentocontabil, 

@fabriciavieira, @ingridbaquit, @a_changemaker, entre outras). A campanha é utilizada para 

que mulheres possam incentivar a compra, a divulgação e o fortalecimento de produtos e 

serviços oferecidos por mulheres, para respeitar a mão de obra e o valor cobrado por cada uma, 

além de compreender, em alguns casos, as dificuldades de organizar a rotina de trabalho e de 

cuidado com os filhos.  

O capítulo seguinte mostra como o blog colabora na construção dessa sororidade e desse 

fortalecimento por meio da criação de comunidades digitais, que podem sair da blogosfera e 

chegar em encontros presenciais, em rodas de conversa, feiras. A análise dos blogs escolhidos 

mostra como a escolha do conteúdo, a relação com outras redes sociais, como Pinterest, 

Instagram e Facebook, e a personalização da plataforma permite que as pessoas conversem, 

criem conexões e ressignifiquem o sentido de comunidades.  

 

 

 
6 Disponível na página do Facebook do projeto 
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4. MULHERES BLOGAM  

 

No primeiro capítulo apresentamos algumas características dos blogs, como eles 

surgiram, para qual objetivo e quais mudanças receberam até chegar na plataforma que 

conhecemos hoje, como suas funcionalidades adicionadas ao longo do uso e suas principais 

características que o difere de um site. Ressaltamos sua interatividade, possível por 

comentários e pela conexão para outros textos e páginas por meio de links. Além disso, 

trouxemos um pequeno comparativo do blog com outras redes sociais, sua permanência 

enquanto outras plataformas, como o Orkut, já foram excluídas.  

O capítulo seguinte apresentou a criação de uma comunidade imaginada na blogosfera, 

com base nos trabalhos de Anderson e Maffesoli, com o objetivo de entender como podemos 

formar comunidades, que são originariamente físicas, para agrupamentos sem limitações 

geográficas e quais são as características que sustentam esse novo modelo, chamado de 

comunidades virtuais ou digitais.  

A presença histórica da mulher na casa, responsável pelas tarefas domésticas, e sua 

entrada relativamente recente no mercado de trabalho abriu as reflexões do capítulo três, que 

dá ênfase à questão da “nova domesticidade” e como a modalidade de trabalho home office 

redesenhou a relação entre casa e rua, tarefas profissionais, atividades domésticas e lazer, 

principalmente entre as mulheres, objeto desta pesquisa.  

Para a compreensão dos blogs como ferramentas e espaços para comunidades 

imaginadas virtuais, foram trazidos alguns critérios, que serão analisados a seguir com base 

nos relatos das blogueiras entrevistadas e da análise do blog e redes sociais de cada uma delas. 

Compartilhamento de conteúdo, conexão do blog com as demais redes sociais, criação de 

conteúdo com base na demanda e interesse do público e comentários foram fundamentais.  

Para entender a formação de uma comunidade imaginada na blogosfera e como as 

mulheres estão usando o blog como forma de atuação profissional, foram escolhidos oito blogs 

para análise, em seis temáticas diferentes: arquitetura e decoração; viagem; organização e 

produtividade; gastronomia, artesanato e consumo consciente. Eles foram escolhidos por 

quatro critérios: serem escritos por mulheres que trabalham home office, trazerem conteúdos 

de interesse público e não apenas serem “diários virtuais”, que o conteúdo fosse escrito pela 

blogueira e não por uma equipe, e que o blog fosse um espaço interativo ou de conexão, pelo 

afeto e gostos em comum e pela compreensão do conteúdo publicado.  
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O primeiro critério diz respeito a blog escritos por mulheres empreendedoras que 

encontraram novos formatos de trabalho no que se refere à questão física. Ou seja, que 

deixaram de trabalhar fora, no mercado tradicional, com horas fixas de trabalho, planos de 

carreira e idas ao escritório, para ficar em casa (home office) ou ter flexibilidade de local (o 

mobile office), na sua cidade ou até mesmo em outro país.  

Nas pesquisas feitas por Emily Matchar e disponíveis em seu livro New Domesticity, 

ao invés de buscar um sucesso convencional, as mulheres da nova domesticidade estão 

buscando uma empresa digital em casa, que as permitem trabalhar do subúrbio. Algumas dessas 

pessoas veem a situação atual como “o mundo corporativo não se importa com o equilíbrio da 

vida e da casa” e que venderam para as mulheres a ideia de que elas podem fazer tudo. A autora 

defende que as pessoas estão cansadas de trabalhar por longas jornadas e estão prontas para 

voltar ao “básico”, que seria voltar para casa. 

Para Matchar (2014), o termo “nova domesticidade” refere-se à retomada das atividades 

domésticas e feitas quase que exclusivamente por mulheres na sociedade conservadora e 

tradicional que vivíamos há algumas décadas. Atividades como artesanato, jardinagem, 

culinária e educação são algumas das temáticas. Apesar de trazer questões tradicionais, a autora 

apresenta um novo olhar sobre esse tema com base em duas mudanças comportamentais e 

culturais: uma é o surgimento e consolidação dos blogs e lojas virtuais, e a outra é a 

conscientização de um consumo mais natural e sustentável. 

O segundo critério foi apresentar temáticas que geram reflexões e não apenas consumo 

de imagens e leitura de temas cotidianos. O blog “Quem Faz Suas Roupas” não é um espaço 

de compartilhar dicas de moda ou looks do dia, mas sim uma plataforma para uma reflexão 

sobre nossa forma de consumir e repensar a cadeia de produção e consumo na qual estamos 

inseridas1. Já o blog “Vida Organizada” traz dicas e ferramentas para ajudar na produtividade 

e na organização familiar.  

Ao longo da nossa pesquisa, temos o entendimento de que a nova domesticidade 

potencializou a leitura e a escrita de blogs, especialmente nos assuntos apresentados por 

Matchar, como culinária, maternidade, educação infantil e artesanato, e como uma plataforma 

de negócio: “blogs domésticos não são apenas uma tendência; eles são grandes negócios. 

Alguns blogs de estilo de vida são tão populares que realmente renderam aos autores centenas 
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de milhares de dólares em receita de publicidade e acordos de patrocínio”7 (MATCHAR, 

2014).  

É importante ressaltar, pelas entrevistas que tivemos com as blogueiras, que a 

visibilidade da plataforma estava mais tímida pelo uso mais constante de redes sociais, como 

Facebook e Instagram, mas que volta a crescer pelo uso de blog como possibilidade de trabalho, 

monetização e comunidades, além do compartilhamento de experiências.  Outro motivo para 

continuar utilizando o blog como ferramenta é a estabilidade de ter uma página própria frente 

aos problemas de instabilidade e acesso que as redes sociais (Instagram, Facebook e Whatsapp) 

tiveram ao longo do ano. Destaque para o acontecido no dia três de julho de 2019.2￼ 

O terceiro critério, também muito importante, foi o fato de que o conteúdo seja escrito 

ainda pela blogueira e que o contato direto com os leitores também seja feito por ela. Para 

escolher os blogs a serem analisados, era necessário que a blogueira respondesse ao convite e 

participasse da entrevista. As blogueiras que eram mediadas por secretárias ou que tinham uma 

equipe de conteúdo e marketing não eram consideradas. É o caso do blog “Chata de Galocha”, 

da mineira Lu Ferreira, que assina os posts como “Redação Chata de Galocha”. 

 Os casos em que os posts eram assinados pela blogueira, mas não tinha como 

comprovar, foram descartados. O blog da Thassia Naves, por exemplo, não é assinado no início 

do post, mas é escrito na primeira pessoa e termina com “Estou apaixonada por tudo o que vi! 

E vocês? Bisou, bisou”. A facilidade de resposta e abertura para diálogo foram pontos 

definitivos para chegar nesses oito nomes. O primeiro contato foi feito pelo e-mail 

disponibilizado no contato do blog de cada uma. Em seguida, fizemos contato pelo Instagram 

para avisar do convite, por meio de uma mensagem privada (direct).  

Como trazemos a escolha pelo Home Office como forma de trabalho e do blog como 

plataforma de conexão além de barreiras geográficas, era possível que algumas blogueiras 

estivessem em estados ou países diferentes. Dessa maneira, a entrevista online, por áudio ou 

videoconferência, foi o formato escolhido para a captação das informações para análise. Ao 

longo da tese, foram levantadas algumas características dos blogs, como atualização contínua, 

plataforma multimídia, personalização e interatividade. Para o capítulo de análise, as duas 

últimas obtiveram um destaque especial, refletido nos questionamentos feitos às entrevistadas.  

 
7 Do original: domestic blogs are not just a trend; they’re big business. Some lifestyle blogs are so widly popular 

they’ve actually earned their authors hundred of thousands of dollars in ad revenue and sponsorship deals” 



 

88 
 

O último critério diz respeito a essas duas características em destaque e a importância 

delas no fortalecimento de uma comunidade imaginada. A personalização de uma plataforma 

diz respeito a se diferenciar dos demais e criar conexão pela afinidade. Pessoas que se conectam 

com a identidade, seja ela visual ou textual, de um blog e suas redes sociais, tendem a ter um 

relacionamento mais aprofundado. A interatividade é a característica que permite essa 

consolidação, por abrir um espaço de troca direto e visível, que também pode alcançar novos 

membros e fazer com que a conversa permita a participação de mais pessoas.  

Foram feitas oito perguntas (disponíveis no apêndice) para trazer mais informações 

sobre a relação da blogueira com a plataforma, o conteúdo e o público. Os questionamentos 

foram sobre: motivo da criação do blog, interatividade com os leitores e outras redes sociais, 

escolha das temáticas, monetização, percepção do blog depois do crescimento das redes sociais 

e possível sensação de comunidade. As respostas foram apresentadas ao longo dessa pesquisa, 

com trechos transcritos ou utilizado como citações indiretas de acordo com os temas abordados. 

No capítulo dois, por exemplo, sobre a questão da interatividade do blog e sua relação com 

outras redes, como Instagram e Whatsapp e no capítulo três sobre a questão do trabalho home 

office. Das oito mulheres, apenas três, a Thais Godinho, a Katiúscia Faria e a Daniela Barboza, 

moram em São Paulo, mas preferiram a praticidade da entrevista online.  

Ao escolher as blogueiras para a tese, levou-se em conta primeiramente o conteúdo e a 

disponibilidade em participar da entrevista. Alguns desses blogs já eram lidos e outros eram 

acompanhados pelo Instagram, como o perfil do Vida Organizada, da Cogumelo de EVA, da 

Estillo K Viagens e da Gabriela Brasil. Depois da escolha, ao marcar as conversas, percebemos 

a localização de cada uma delas e o caráter cosmopolita do trabalho. Acreditamos que reforça 

a possibilidade de conexão sem barreiras geográficas do blog e a criação de comunidades 

imaginadas digitais. O blog da Izakeline foi indicação de outra empreendedora, enquanto que 

os blogs da Fernanda, da Valentine e Eduarda foram encontrados por meio de uma pesquisa no 

Google por “blogs recomendados na área de...” 

Eduarda Santos mora no Canadá com o marido e um filho de um ano. Tem um blog 

como uma atividade de trabalho misturada com hobby. Já Valentine Vargas é catarinense, 

morava em São Paulo e hoje mora em Amsterdã. Gosta da possibilidade de escrever de 

qualquer lugar do mundo e acredita que a ida para outro país vai trazer mais tempo para se 

dedicar ao blog. Fernanda Sousa é um exemplo de que o blog é uma plataforma sem barreiras 

geográficas. Dona de um blog de viagens, viu a possibilidade de compartilhar dicas e ganhar 

dinheiro conhecendo novos lugares. Mora no Brasil, assim como Izakeline Ribeiro, Katiuscia 
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Farias, Daniela Barboza e Thais Godinho. Gabriela Brasil é carioca mas mora em São 

Francisco. Com o blog, trabalha a questão da produtividade e organização voltada para o 

digital.  

 

4.1 OS BLOGS  

 

Como apresentado, foram analisados oito blogs em seis categorias: arquitetura e 

decoração, viagens, moda e consumo consciente, organização e produtividade, gastronomia, 

artesanato. Na categoria Arquitetura e Decoração temos o “Casa Casada”, da arquiteta e 

advogada Eduarda Santos, que se classifica como “um espaço voltado para o público que curte 

o universo que se esconde por trás de uma casa”. O “Casa Casada”, tem como temas decoração, 

design, arquitetura, atualidades da área e mesa posta, tratados por imagens selecionadas, 

normalmente de outras pessoas. Tem como objetivo servir de inspiração para quem pensa em 

decorar a casa e busca informação e conteúdo de qualidade. Como explica Eduarda, o blog é 

mais aprofundado e com mais informações do que as imagens nas redes sociais, como 

Instagram e Pinterest. Criado em 2013 pela capixaba, o blog começou como hobby e como 

forma de conexão com a arquitetura, já que trabalhava apenas como advogada na época. 

Também serviu como um espaço de referência para a criação de seu primeiro apartamento com 

o então futuro marido. 

Eduarda é arquiteta de formação. Sempre gostou muito de escrever e se classifica como 

uma profissional que sempre teve “um lado muito criativo e um lado mais objetivo” para 

explicar a escolha por duas formações em áreas diferentes: Arquitetura e Direito. Como não 

estava satisfeita com a remuneração de mercado para arquitetos, começou uma graduação na 

área do Direito e se “apaixonou”. Em 2011, noiva e advogando, começou a montar o 

apartamento. Para isso, começou a buscar imagens de inspiração em sites como Pinterest. Lá, 

entre as milhares de inspiração disponíveis, encontrou imagens que iam além da arquitetura, 

passando também pela decoração, como mesa posta e adornos. E, ao se casar em 2012, se 

perguntou “o que eu vou fazer com essas fotos?”.  

Para compartilhar o conteúdo de inspiração que havia guardado, criou um perfil no 

Instagram, sem pretensões comerciais. Em seguida, veio o blog, idealizado na plataforma 

WordPress que, segundo ela, “era um hobby para os dias maçantes da vida do direito”, para 

quando a criatividade precisava ser trabalhada em meio a processos e prazos. Com a curadoria 
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e o conteúdo mais aprofundado, explica ela, veio o interesse de empresas por usar o blog como 

um espaço publicitário externo para anúncios e publieditorial.  

A publicidade é percebida na forma de banners e anúncios dentro do site, normalmente 

nas laterais da página. Também podem vir antes ou depois do texto, em barras horizontais. No 

site Casa Casada, eram empresas de arquitetura e decoração que divulgavam e pagavam uma 

taxa mensal. Em outros blogs, também tem a possibilidade de divulgar anúncios sugeridos pelo 

Google Analytics, que faz a ponte entre empresas que desejam se promover em sites e blogs e 

blogueiros que desejam receber uma renda extra. Nesse caso, eles ganham por cada clique no 

banner que um leitor dê.  

O publieditorial, por outro lado, é uma espécie de post, publicado dentro do blog, só 

que com conteúdo institucional da empresa interessada. Ele tem o mesmo formato de um post 

padrão do blog e normalmente segue o mesmo perfil de linguagem e tamanho dos demais textos 

disponíveis no blog. Por ter semelhanças com outros posts e não ser de fácil identificação como 

os anúncios, é necessário utilizar a #publipost ou avisar ao longo do texto, como faz o site 

hypeness. Vale ressaltar que ele pode ser escrito pela blogueira com base em informações 

passadas pela empresa contratante ou já enviado pronto para publicação pelo departamento de 

marketing. Ele pode ser pago (os valores variam entre 50 e 500 reais em blogs de pequeno e 

médio porte) ou ser publicado em permuta (troca de serviços ou produtos com valores 

equivalentes).   

Outro blog que tem a publicidade como forma de receita é o “Preciso Viajar – um lugar 

para quem quer dicas de como viajar de forma independente”, um dos nossos representantes 

na categoria viagem. Como o “Casa Casada”, o blog foi criado com o objetivo de compartilhar 

ideias e experiências depois que Fernanda voltou da viagem de volta ao mundo, mas com um 

viés mais profissional. Formada em publicidade, a blogueira conta que durante a viagem, tinha 

um blog (o “Fer em Portugal”), “mas ele era mais um diário para os amigos acompanharem a 

viagem”. A proposta com o “Preciso Viajar” era ser um “blog mais profissional e que servisse 

de ‘vitrine’ para eu mudar de profissão”, explica ela.  

Fernanda tem um emprego formal, que sonha em sair ainda em 2020. Por isso, suas 

férias se resumem a 30 dias por ano e a liberdade de escolher os destinos que vai viajar é muito 

importante para ela. Para ter o blog como única fonte de renda, Fernanda escolheu monetizá-

lo de forma direta. Além dos publieditoriais, também disponibiliza espaço para anúncios por 

meio do AdSense e participa de programas de afiliados – onde ganha um percentual de cada 
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compra que um cliente faz por meio do blog em serviços de parceiros – em passeios, aluguel 

de carros, reserva de hotéis e seguro viagem. A monetização é tão válida que é suficiente para 

Fernanda viver com o rendimento do blog.  

 

Ao contrário de Fernanda e Eduarda, a arquiteta e Katiúscia Faria começou o blog para 

suprir algumas necessidades no trabalho. Ela conta que “não queria encher o meu site de 

informações e deixá-lo carregado, queria algo que pudesse ir acrescentando informações aos 

poucos, algo que pudesse usar como referência para mandar para os meus clientes”. “O meu 

blog se tornou referência para mim, tenho aprendido muito com ele, pesquisando os destinos, 

vendo fotos e me ajudando com os clientes. É como um grande banco de dados, é o que eu 

mais gosto do meu site hoje”.  

Dona de uma agência especializada em lua de mel, viagens românticas e destination 

wedding desde 2013, a empreendedora tem o blog para inspirar noivas a sair do convencional 

e propor destinos inusitados ou passeios incríveis. Com um funcionamento 100% online – a 

agência atende os clientes por telefone e email e realiza as reuniões por videoconferência, o 

blog tem uma função importante de trazer conteúdo e informações necessárias para os 

interessados. Sobre seu público, 69,49% têm entre 25 e 34 anos e 85% são mulheres.  

Apaixonada pelo mundo mágico das grandes celebrações, histórias românticas 

e viagens apaixonante. Gosto das histórias contadas através das viagens e dos 

momentos românticos curtidos a dois, aprecio casa pôr-do-sol do destino mais 

fantástico e da pousada mais linda e aconchegante. A agência me realiza, adoro 

sonhar com as noivas e ajudá-las a organizar e planejar suas viagens, é mágico, 

encantador. Conhecer mais de 15 países e boa parte do Brasil me fez mais 

experiente e me ajuda a auxiliar novos clientes. 
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Com foco em consumo consciente temos o blog “Quem Faz Suas Roupas”, agora 

QFSR, da fisioterapeuta e mestre em fisioterapia esportiva Valentine. Antes do blog, Valen 

não trabalhava com a área da moda, sustentabilidade e comunicação, mas desde jovem gostava 

da área, definindo-se como “apaixonada por comunicação” e escreve “como hobby desde 

sempre”, diz ela. “A ideia de ter um blog sempre esteve na minha cabeça”, conta Valen. 

Juntamente com a possibilidade de conversar com muitas pessoas ao mesmo tempo, veio uma 

maior conscientização sobre sua forma de consumo, um respeito e um interesse de entender 

quem produzia.  

Oi, meu nome é Valentine, mas pode me chamar de valen. 
Quero usar esse espaço para contar como venho tentando mudar minha forma de 

consumo e algumas reflexões sociais também e dividir com vocês as coisas legais 

que encontro por esse caminho. Foi com esse propósito que surgiu o Quem Faz Suas 

Roupas – QFSR – compartilhar e contribuir. 

O blog foi criado na plataforma WordPress e contou a ajuda do marido, que trabalha 

com Tecnologia da Informação, para ir ao ar. Mesmo trabalhando com a temática, Valen 

reforça que “não é um blog de moda. Não sou nada do protótipo da fashionista”. Por ser mais 

acompanhado por pessoas que conhecia online que por conhecidos, a blogueira tinha receio de 

que as pessoas vissem o QFSR como blog de moda. Além de marcas de roupa, o blog aborda 

temas como meio ambiente, responsabilidade social (contratação de aprendizes, manutenção 

de ONGs ou doações) e produção cruelty free (empresas que não testam seus produtos em 

animais, sejam eles maquiagens, roupas, etc). De acordo com a blogueira, 85% dos leitores são 

mulheres, e quase todas acessam do Brasil. Apenas 1% das visitas vem de outros países, como 

Portugal e Estados Unidos.  
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Esse foi um dos motivos para uma divulgação mais discreta no início. “Eu não 

divulgava muito, pois não sabia como as pessoas iriam interpretar”, conta ela. Para criar os 

primeiros posts, a blogueira escolhia algumas marcas que trabalhavam o consumo e produção 

consciente, conversava com elas e registrava no blog. Quando foi criado, em 2016, o assunto 

era, segundo a percepção da autora, pouco falado no Brasil e as pessoas começaram a se 

identificar. Outras marcas também começaram a acompanhar. Mas, ao contrário do blog da 

Eduarda, as marcas não divulgavam seus produtos no blog da Valen. Sua monetização é 

indireta, feita por empresas que se identificam com a linguagem e a proposta presente no blog 

e contratam Valentine para trabalhar em projetos na parte de comunicação e marketing voltados 

para a moda. A questão de repensar sua forma de consumo aconteceu um pouco antes, entre 

2015 e 2016. Não teve um motivo claro, como explica no post de boas-vindas.  

Começou com a valorização do trabalho das pessoas, comecei a pensar em quanto 

vale o meu trabalho no sentido mais simplista da palavra, o quanto vale eu sair da 

minha casa todos os dias para fazer algo que muitas vezes vai exigir, inclusive, 

esforço físico da minha parte. Depois disso comecei a pensar o que pessoas ganham 

por dia para nos manter quentes e confortáveis por um preço muito baixo. Não, eu 

não acho que devemos pagar uma fortuna para nos vestir (e você verá isso mais para 

frente) mas acho sim que se uma camiseta custou menos de R$10 alguém trabalhou 

quase de graça para fazê-la (não se engane). [...]  Passei a valorizar mais 

os comerciantes do meu próprio bairro, principalmente quem faz, até porque 

ajudando a sustentar esses negócios eles vão fomentar outros negócios.  

 

Um blog que começou como meio e para conscientizar pessoas sobre uma nova forma 

de viver a vida como o QFSR e o Vida Organizada, da blogueira Thais Godinho, construído 

também na plataforma WordPress. Ele surgiu em 2006 como um hobby para compartilhar 

informações sobre organização, assunto que a Thais sempre gostou. “Eu tinha outros blogs, 

sobre outros assuntos, então era um meio de comunicação natural para mim”, conta ela. Há 12 

anos escrevendo sobre organização e produtividade, Thais acredita que um dos principais 

motivos para continuar dando certo é o que considera a “necessidade de se reinventar o tempo 

todo”. Afirma ainda que “O incrível da vida é justamente o fato de que ela muda e traz desafios 

que também vão se atualizando. Por exemplo, a maneira como eu me relaciono com minha 

família hoje é diferente de 12 anos atrás”  

Algumas palavras-chave, como vida real, equilíbrio, imperfeição e coerência foram 

escolhidas por Thais para definir o blog Vida Organizada, mostrando a conexão com a prática 

cotidiana dela, que é mãe, empreendedora e esposa, e de outras pessoas, não sendo apenas um 
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espaço de inspiração. O blog tem uma média de 1 milhão de visualizações por mês, sendo 90% 

do público formado por mulheres e tendo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais como 

principais estados de acesso.  

Outra que fala sobre organização e produtividade, mais voltada para questões digitais, 

é o blog da Gabriela Brasil. Diferente do Vida Organizada, é um site – com textos na página 

inicial e também na categoria blog, que é uma página no menu principal. O site é mais 

dinâmico. Tem vídeos (Gabriela é cineasta de formação) e os posts são divididos por meses. 

Ideia de criar um blog foi com cunho profissional, com característica de portfólio. Seu primeiro 

contato com a plataforma blog foi em 2003, quando ainda morava no Rio de Janeiro e 

trabalhava com audiovisual em um programa que ia ao ar semanalmente e tinha no blog um 

espaço para compartilhar os bastidores.  

Quando começou na área de organização e produtividade, fez primeiro as redes sociais 

para chamar as pessoas. E voltou a alimentar o blog, agora com outro endereço e outra proposta, 

com dicas e questões do cotidiano, “mostrando meu dia a dia como organizadora e como pessoa 

organizada”. O blog da Gabriela Brasil tem como objetivos: compartilhar detalhes da 

organização, produção de conteúdo para aprofundar o relacionamento e atrair pessoas 

interessadas no tema.  

Uma plataforma de conteúdo gastronômico para valorizar a culinária local. Foi com 

esse objetivo que Izakeline Ribeiro criou o Sabores da Cidade em 2009, que hoje é a principal 

plataforma de conteúdo gastronômico de Fortaleza. Como divulga o blog “aqui você encontra 

as últimas notícias do setor gastronômico, um roteiro completo com restaurantes de Fortaleza, 

o reconhecimento da identidade gastronômica cearense com suas receitas, ingredientes e 

histórias, entre outros temas”.  
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Em 2016, o blog ganhou a função de portal, publicando conteúdo especializado no 

assunto, mesclando notícias, reportagens, vídeos, podcasts, fotos, além de estar conectado com 

Instagram, Facebook e Whatsapp. Izakeline explica que os conteúdos publicados são 

espontâneos, “isso significa que a gente publica aquilo que provamos, pagamos e aprovamos”.  

 

Tabela 3 – Blogs entrevistados e suas categorias 

Blog  Categoria 

Casa Casada Arquitetura e decoração 

Preciso Viajar e Estillo K Viagem 

Vida Organizada e Gabriela Brasil Organização e produtividade 

QFSR Consumo consciente e moda 

Sabores da Cidade Gastronomia 

Cogumelo de EVA Artesanato 

 

 

4.2 BLOG COMO FIM OU COMO MEIO 

 

Os blogs apresentados nesta análise foram classificados de acordo com duas questões: 

o conteúdo apresentado e seu objetivo de criação e divulgação, sendo percebidos nas categorias 

“meio” e “fim”. Vale ressaltar que os blogs podem passar de “fim” para “meio” ou vice-versa. 

Como são plataformas dinâmicas, podem ter novos objetivos e funções. Blogs como “meio” 

seriam aqueles que foram criados para potencializar uma escolha profissional, que tenha função 

de portfólio ou espaço institucional para interagir com potenciais clientes e levá-los para outras 

plataformas ou contratar serviços oferecidos.  

Já os blogs pensados como “fim” na sua origem são aqueles criados sem expectativas 

externas, que é a maior parte dos blogs pesquisados. A blogueira pode até ter outras redes 

sociais conectadas, mas não tem a plataforma como canal de conexão com outros serviços ou 

projetos. O conteúdo que está ali é o suficiente e sua monetização se dá por meio de anúncios, 

publieditorial ou assinaturas. 

Dos oito blogs analisados, alguns começaram como blog “fim”, mas apenas dois 

continuam dessa maneira. É o caso do blog Casa Casada, que começou por interesse pessoal 

de compartilhar ideias de decoração. Como explica Eduarda, “agradar os leitores foi uma 
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consequência”. Com o tempo, começou a vender espaço para empresas que queriam divulgar 

seus produtos e serviços. Eduarda conta que, quando percebeu a oportunidade de transformar 

o blog em um negócio, contratou uma profissional de Relações Públicas, deixou o blog com 

aparência mais profissional e criou uma logo.  Em seguida, começou a trabalhar em algo 

chamado por ela de "marketing digital de arquitetura", onde viajava e fazia palestras. Seu 

combo de divulgação era “post no Instagram + banner e publieditorial no blog”. Por isso, 

sempre interagiu com outros blogs. Mesmo tendo interesse em oferecer serviços de consultoria 

para profissionais da área, o blog ainda tem como característica ser um blog fim. 

E o blog da Izakeline, o Sabores da Cidade. A jornalista trabalhava no caderno de 

entretenimento do Diário do Nordeste, um dos dois maiores jornais do Ceará, quando começou 

a fazer algumas matérias sobre restaurantes. A identificação com a área foi tão grande que, em 

2009, ela criou o Sabores da Cidade, um espaço onde pudesse escrever “sobre os locais onde 

eu pudesse escrever sobre os locais onde comia e gostava com mais regularidade. Além disso, 

eu queria ter mais oportunidade nessa área e o blog seria um bom portfólio”. A ideia deu certo 

e com um ano de blog o jornal criou um caderno especial de gastronomia, e ela foi convidada 

para escrever.  

Daí em diante foi um caminho sem volta. As viagens de férias eram 

escolhidas pelos lugares onde queria comer, fazer cursos de culinária 

etc. Por aqui, além de aulas mais curtas, fiz pós-graduação em 

Gastronomia pela Fanor, cursos de sommelier de vinhos (Fisar) e 

cervejas (Science of Beer) e conclui o Técnico em Cozinha do Senac 

Ceará. 

O blog funciona por meio de parcerias com marcas relacionadas à gastronomia. Para 

aliar conteúdo, divulgação e monetização, a jornalista cria projetos e busca marcas que tenham 

interesse em apoiar esse conteúdo. Os posts não são patrocinados por restaurantes. Ou seja, não 

são pagos diretamente pelas empresas contempladas no texto. Essa não necessidade de espaço 

pago permite que Izakeline escolha os lugares que visita por questões editoriais (e de interesse 

ao leitor) e não por indicação de alguém.  

Entre os parceiros estão a Prefeitura de Fortaleza, o Governo do Ceará, e o 

Supermercado Mercadinhos São Luiz. Além de guias e matérias sobre a gastronomia local, o 

blog também publica guias com temáticas específicas, especialmente em datas comemorativas. 

O Guia do Dia dos Namorados e o Guia do Dia das Mães recebem o apoio de marcas de vinho, 

enquanto que o Festival de Bolos Juninos, o Ranking de Ovos de Páscoa Artesanais de 
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Fortaleza e a premiação Melhores Sabores da Cidade são patrocinados por diferentes marcas 

relacionadas ao tema.  

Um blog que foi criado como “fim” e passou a ser “meio” foi o da Valentine, que 

começou sendo “mais um escape do meu trabalho do que de fato um trabalho mesmo. Então a 

monetização não foi pensada a princípio”, conta ela. Hoje, o blog serve como portfólio de 

divulgação do trabalho de Relações Públicas e Assessoria de Comunicação que a blogueira faz 

com algumas marcas. Foi por meio do blog e desse retorno que a blogueira começou a migrar 

sua carreira de fisioterapeuta para a comunicação. Ela é responsável pela curadoria das redes 

sociais da marca Jardim Secreto. “Além de amar esse projeto (o blog), eu sempre vou mantê-

lo vivo porque é meu portfólio para trabalhar outros projetos”, explica ela.  

Outro exemplo é o blog da Daniela Barboza. A artesã conta que criou o blog como 

espaço para divulgar e valorizar o trabalho em EVA, mas não tinha pretensões comerciais. 

Hoje, anos depois, o blog, que tem função de portal, divulga cursos que Daniela oferece, os 

eventos que visita e os workshops que faz em parceria. Tem ainda um link para a loja virtual.  

Outro blog que começou como “fim”, sem pretensões profissionais e hoje é uma 

plataforma com o objetivo de ser um meio de divulgação é o Vida Organizada. Além de ter os 

posts para mostrar conhecimento e consolidar a credibilidade da Thais como estudiosa e 

profissional na área, também divulga seus cursos, métodos, livros. Para Thais, a monetização 

do blog é parte de um modelo de negócios, que combina algumas iniciativas dentro do projeto 

Vida Organizada. O blog, diretamente, não é um espaço de monetização. Como explica a 

blogueira, “ele faz parte de uma estrutura empresarial onde ele, o canal no YouTube e outros 

formatos funcionam em conjunto”. Hoje, Thais conta com uma empresa que gerencia o 

relacionamento entre as marcas e os diversos canais de conteúdo do Vida Organizada, 

incluindo o blog.  

Os blogs Preciso Viajar e da Gabriela Brasil foram criados com o objetivo de serem 

“meio”. Espaço de divulgação profissional, com monetização direta ou indireta. Não foram 

blogs que começaram por diversão e depois foram ganhando autoridade. São blogs que já 

surgiram como espaços de conteúdo direcionado e que continuam com esse mesmo objetivo. 

No blog da Gabriela Brasil, todo conteúdo é autoral, dessa forma, a monetização é indireta, 

pois não trabalha com espaço para publicidade ou publieditorial. Sendo um blog meio, seu 

objetivo é ser uma “ponte entre conteúdo e o próximo nível que o leitor quer chegar”, diz ela. 
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Isso quer dizer que o conteúdo e o formato de navegação do blog levam os leitores para os 

cursos e consultorias, divulgados em vários momentos e em várias páginas.   

Tabela 4 – Blogs classificados como “fim” e como “meio” 

Blogs criados e que 

permanecem como “fim” 

Blog criados como “fim” e 

hoje são “meio” 

Blogs criados e que 

permanecem como “meio”  

Casa Casada Cogumelo de E.V.A Preciso Viajar 

Sabores da Cidade Quem Faz Suas Roupas Gabriela Brasil 

 Vida Organizada Estillo K Viagens 

 

 

 

4.3 APARÊNCIA, FUNCIONALIDADE E INTERATIVIDADE 

 

Criado em 2003, o WordPress é um sistema livre e aberto e é o mais utilizado para 

criação de blogs pelo mundo. É possível montar páginas por meio de widgets e templates 

editáveis, sem necessidade de conhecimento em códigos PHP ou HTML. O WordPress é a 

plataforma mais escolhida pelas blogueiras entrevistadas – em relação ao Blogger e ao Wix – 

por ter mais aplicativos e por ter uma aparência mais profissional.  

A escolha das cores é um ponto relevante na personalização. Normalmente a paleta é 

definida não apenas pelo gosto da blogueira ou do público a ser atingido, mas como resultado 

de um processo de branding e construção da identidade visual. É importante lembrar que esses 

blogs não são escritos apenas como espaço de comunicação, mas como plataformas de 

empreendedorismo, e precisam estar conectados com a marca. Alguns pontos são levados em 

consideração na hora de escolher as cores. O objetivo e a sensação que a empreendedora quer 

passar é um deles. Pode ser uma página que transmita uma sensação de organização e conexão 

entre quem lê e quem escreve, como explica a blogueira Thais Godinho. Para ela, o azul foi 

escolhido por ser uma cor que transmite uma sensação de comunidade.  
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Dos blogs analisados, todos apresentam as cores presentes no logotipo. Alguns utilizam 

de forma mais discreta, como o blog da Izakeline Ribeiro, que coloca o vermelho da identidade 

visual apenas no menu e em alguns links ou botões. Assim como o blog Estillo K, com detalhes 

em rosa seco e os tons de azul do blog da Thais e da Fernanda. Os quatro apresentam fundo 

branco e design mais minimalista, com template próprio para blog.  

Já Gabriela, Eduarda e Daniela usam as cores também no fundo e apresentam páginas 

com a estética inicial de site, sendo todos desenvolvidos pelo WordPress. Elas possuem um 

template mais personalizado, quando comparado com o visual dos outros blogs, criados para 

dar destaque aos serviços oferecidos juntamente com o conteúdo publicado pelo blog. Nos três 

casos, o blog pode ser acessado por um link no menu inicial.  

Daniela, por exemplo, escolheu as cores candy por representação profissional 

(presentes na sua identidade visual) e pessoal. Mesmo com tons de azul claro, verde água e 

lilás, o rosa claro é a cor mais destacada e no caso por questões pessoais também. Ela se 

identifica tanto com a cor rosa clara que até os eletrodomésticos da sua cozinha são adesivados 

com a cor. 

 

 

 O Quem Faz Suas Roupas (ou QFSR) tem aparência de blog, pois a página inicial já 

começa com os posts e tem a foto de perfil com a biografia na lateral direita. O mesmo acontece 

com o blog Vida Organizada. Os dois têm fundo branco, com a logo em destaque (apesar de 

terem um design clean) no topo da página, centralizados. A escolha das cores reforça a proposta 

sustentável e minimalista do blog. A essência clean do branco com toques de preto faz com 

que os leitores tenham um maior foco no conteúdo e nas imagens, não no layout. Como Valen 

pretende despertar debates e influenciar pessoas pela ideia e pelo comportamento, o uso de 

cores não era tão relevante assim. 



 

100 
 

 

 

Já o blog Vida Organizada, por ter uma logo com azul e verde, traz alguns toques de 

cor para o layout criado nas cores preta e branca. O azul foi escolhido, de acordo com Tais, por 

passar uma sensação de pertencimento, de comunidade. No blog, ele é utilizado nos hiperlinks 

e em alguns botões, como a opção de voltar para o menu inicial, visto na imagem a seguir no 

canto inferior direito da tela. As imagens utilizadas também trazem uma paleta voltada para os 

tons de azul, cinza e verde.  

 

O blog Casa Casada, ao contrário, não tem a opção de foto de perfil na página inicial, 

apenas na página Sobre o Casa Casada, na opção Sobre a Editora. Como o blog da Gabriela, 

da Katiúscia e da Daniela, são os únicos dentro de um site. Ou seja, ao digitar o domínio 

principal (www.casacasada.com.br, por exemplo), entramos na Home (página inicial) e não 

direto blog. Para tanto, é preciso acessar a categoria Blog. Em todos os casos, especialmente 
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no da Gabriela Brasil, percebemos um cuidado maior com o layout, o uso de ilustrações criadas 

especialmente para a marca e temas divididos por cores (blog em azul, depoimentos com fundo 

branco e agenda em cinza), como percebido na imagem a seguir.  

 

 

 

Uma das funcionalidades que mais caracterizam um site e um blog é o menu. No caso 

dos blogs escolhidos, todos estão localizados no topo da página, no sentido horizontal. A barra 

inferior, também na horizontal, com o menu, também está presente em muitos blogs para 

facilitar a navegação. Como os textos podem ser extensos, o leitor não precisa subir novamente 

para acessar outra página.  

No caso do blog QFSR, a barra inferior (Home, Sobre, Blog) não tem todas as opções 

da superior (Início, Sobre, Dicas, Quem Faz, Viagens e Vídeos). É como se o menu superior 

abrangesse as categorias de conteúdo do blog e o menu inferior apresentasse apenas as 

categorias institucionais. Ao contrário dos demais blogs, Valentina optou por não colocar a aba 

Contato. Os leitores podem entrar em contato pelas redes socais, apresentadas por ícones ao 

longo da plataforma, ou pelo email que está disponível na aba Sobre.  

No caso do blog Vida Organizada, temos dois tipos de conteúdo: os posts para mostrar 

conhecimento e consolidar a credibilidade da Thais como estudiosa e profissional na área, e 

um espaço para a divulgação de seus cursos, métodos, livros. O blog da Thais Godinho tem 

função de compartilhamento de conteúdo e de venda indireta, pois é um espaço de consolidação 

do seu trabalho. Os links para os principais conteúdos presentes no blog estão disponíveis já 

no menu principal, localizado na barra superior da página inicial, abaixo da logo.  
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Para não ficar com muitas opções no menu principal, Thais criou um segundo menu, 

que fica acima da logo. Nesse temos opções de conexão com as outras redes sociais, os 

hipertextos, que são links externos, e links internos para páginas administrativas, como sobre 

e contato. Os dois menus podem ser acessados de qualquer página, estando localizados sempre 

na mesma posição. Alguns blogueiros optam por colocar os links para as redes sociais no 

rodapé ou em forma de símbolos, não de texto.  

O termo hipertexto foi utilizado primeiramente por Theodore Nelson em 1991. Apesar 

de ser empregado, na maioria das vezes, para descrever um fenômeno digital, ele já era 

utilizado em linguagens analógicas. Como explica Claudia Dias (1999), as notas de rodapé nos 

livros impressos, dicionários e enciclopédias podem ser consideradas forma de hipertexto, pois 

permitiam novas conexões sobre o assunto abordado, em que o leitor poderia fazer outros 

caminhos que não apenas o texto principal. Sua principal diferença com o hipertexto digital, 

presente nos blogs, é a acessibilidade, os novos formatos de linguagem - já que temos 

compartilhamentos sob a forma de textos, sons e imagens – e a quantidade de informações.  

Essas mudanças foram possíveis com a tecnologia da informação que trouxe, ainda, uma maior 

interatividade e a possibilidade de criação coletiva. Para Dias (1999):  

 

o hipertexto resgata e modifica antigas interfaces da escrita, como a 

segmentação em módulos (capítulos e seções), o acesso seletivo e não linear ao 

texto (índices e sumários), as conexões a outros documentos (notas de rodapé 

e referências bibliográficas), implementadas com novas tecnologias. Essa nova 

maneira de escrever pode ser usada para organizar e divulgar os conhecimentos 

sobre uma determinada área do saber, sendo especialmente útil nas áreas de 

gestão de informações, comunicação e educação. A sociedade, ao aprender a 

lidar com os hipertextos, pode aproveitar todo seu potencial cognitivo, 

interativo e multimodal, como recurso pedagógico, meio de comunicação e de 

divulgação de conhecimento na era da informática (DIAS, 1999, p. 276). 

 

Outra autora que estuda o hipertexto é Fabrizzia Cinel (2000). Para ela, o termo entra 

em pauta com mais frequência quando a internet se fortalece como mídia. O hipertexto, no 

formato de link, é utilizado para conectar blocos de informação e páginas, mas também para 

fins comerciais. Um exemplo é sua utilização em banners clicáveis (presente em blogs, como 

o da Fernanda, sites e algumas redes sociais) ou em vídeos de propaganda no YouTube.   

ganhou mais destaque quando percebido o fortalecimento da internet como mídia. Além de um 
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link utilizado para conectar blocos de informação e páginas, o hipertexto também passa a ser 

utilizado com eficiência como meio para divulgação comercial, a exemplo do banner clicável 

(presente em sites, blogs e algumas redes sociais), os vídeos de propaganda no Youtube, etc. 

Para a autora o link é:  

a parte estética do hipertexto, a parte que aparece e que faz com que possamos 

ampliar nossas capacidades de conhecimento e de exteriorização de nossas 

subjetividades, na medida em que podemos navegar de um ponto a outro, até 

mesmo com a grande chance de nos perdermos, mas com chances talvez 

maiores de construirmos idéias, elaboramos definições, fazermos associações 

semânticas, relacionarmos conceitos, adequações e imagens, entremearmos 

exemplos, elaborarmos um imaginário, construirmos conhecimento individual 

e/ou coletivo e sermos potencializadores e catalisadores de nossas próprias 

capacidades. (CINEL, 2000, p. 150). 

 

Com o hipertexto, temos uma nova forma de escrita e leitura. Por ser não-linear, 

conseguimos mais de um caminho de leitura e, normalmente, com os textos que têm começo, 

meio e fim. O hipertexto muda a noção de autoria e de leitura, já que podemos ter múltiplos 

textos, um conectado ao outros, criando uma rede de informações interativas. É o leitor que 

escolhe a sequência de conteúdo que vai ler. E, na maioria dos casos, os autores podem ser 

vários. O blog pode ser considerado como um exemplo de plataforma hipertexto, em que cada 

post é um texto que pode ser lido de forma independente, mas que também pode criar conexões 

com outros posts - tanto no blog como em outros blogs indicados. Essa conexão é apresentada 

por meio de links. 

Um dos pontos de conexão entre um post e outro é uma palavra-chave que está presente 

nos dois. Ou uma atualização/desdobramento de uma informação já postada. É possível 

trabalhar os links dentro dos posts e ao longo das páginas. Eles podem direcionar para outros 

posts ou páginas dentro do blog, como também podem levar o leitor para links externos, de 

blogs parceiros ou de outras fontes. Esses links, que são a forma visual de entender o hipertexto 

podem estar no corpo do texto ou fora, como na opção dos “posts relacionados”.  

O blog é uma ótima plataforma para desenvolver uma narrativa multimídia, já que 

permite a criação de texto, vídeos, áudio e galeria de fotos. Ou seja, é possível contar uma 

história por outras facetas e criar outros caminhos, como um emaranhado de teias que parte de 

uma mesma origem, mas não precisa que todos seus pontos estejam conectados entre si. 

Podemos resgatar a cultura oral por meio de áudio e vídeos e a escrita por meio dos posts. 
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Temos ainda a possibilidade de combinar imagem e texto por meio de infográficos e galerias 

de fotos com legendas.  

Apesar de ser hoje uma plataforma multimídia, o blog começou como uma ferramenta 

de comunicação por hipertexto. Rebecca Blood5 (2000) conta que os weblogs originais eram 

sites com links direcionados a outros sites. Era uma combinação de links, comentários e artigos 

pessoais, mas demandavam conhecimentos de código HTML, então só poderiam ser criados 

por pessoas que já sabiam como fazer um site. Era uma espécie de espaço para programadores 

se divertirem e trabalharem sua criatividade.   

Os primeiros blogs para pessoas sem conhecimento de informática foram 

disponibilizados pela plataforma Blogger6 e tinham espaço para foto e texto. Ela foi criada em 

1999 por Evan Williams, o criador do Twitter, e mais dois amigos (ROSEMBERG, 2009). Sua 

principal função, além de compartilhar conteúdo, era fortalecer a blogosfera com a troca de 

links para outros blogs. Ou seja, cada blogueiro tinha uma lista de blogs relacionados ou 

indicados, com os links disponíveis para qualquer internauta acessar. Era a ferramenta RSS, 

que surgiu no final dos anos 1990. Ela tinha e tem até hoje, apesar de pouco utilizada, a função 

de avisar sobre novos textos dos blogs e sites de notícia que você se cadastrar. 

Outra mudança fundamental, como explica Rosemberg (2009), foi a ferramenta 

conhecida como “permalinks”, adicionada pelo Blogger em março de 2000, que permitia todas 

as páginas e posts dentro do blog terem um link (url) de direcionamento. Antes disso, você só 

tinha endereço para a “home”. Dessa maneira, as outras páginas dentro do blog poderiam ser 

compartilhadas e acessadas de outros endereços. Em 2001, com a queda das Torres Gêmeas, o 

blog teve sua maior visibilidade até então, de acordo com o autor. Ele explica que, naquele 

momento de crise, as pessoas buscavam uma maior conexão e informações reais. A mídia 

tradicional trazia notícias genéricas e até sensacionalistas, e as pessoas sentiram a necessidade 

de se expressarem como indivíduos (2009, p. 6).  

Apesar da grande visibilidade dos blogs no 11 de setembro, como apresentada no 

contexto histórico do primeiro capítulo, ainda não temos a sua consolidação como mídia 

naquele momento. De fato, apenas sinalizou a web e a ferramenta blog como espaços de 

comunicação e que poderiam ser usados pela grande mídia como fontes de informação e como 

extensão das suas notícias. Até hoje, temos muitos portais, jornais e emissoras de televisão 

usando o blog como mais uma ferramenta de comunicação com seus leitores.  
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Com o passar do tempo, com novas plataformas e novas descobertas, tivemos a inserção 

de novas linguagens, como áudio e vídeo, transformando o blog em um espaço hipermídia ou 

multimídia.  Hoje, mantemos os links para outros textos (posts dentro do próprio blog também) 

e para outras redes sociais, como YouTube e Instagram e loja virtual. O blog passa a ter uma 

função de portal, de conexão com outras plataformas. Neste caso, não para páginas de outras 

pessoas, mas para outras redes do próprio blogueiro.  

Uma importante característica do blog é a publicação datada, já que cada post tem o dia 

que foi colocado ao ar, mesmo se ele for editado posteriormente. Quando temos matérias 

disponibilizadas nos meios de comunicação de massa, como revistas e jornais, os conteúdos 

são datados. Assim como, na televisão, sabemos quando é ao vivo. Mas a internet ainda não 

tinha essa possibilidade. Quando uma matéria online é novidade? A solução encontrada por 

Tim Berners-Lee foi organizar as postagens de acordo com o cronograma de postagens em 

ordem não cronológica. A mais recente fica em cima. Não importa qual plataforma você utilize: 

Blogger, WordPress, Wix, todos os posts serão datados de acordo com a publicação 

O diferencial do blog é sua acessibilidade e sua fácil utilização, onde comunicação e 

tecnologia se combinam para criar uma plataforma eficiente nas funções e rica no conteúdo. 

Essa conexão das duas áreas torna o blog mais interessante para quem faz e para quem lê, 

trazendo mais funcionalidade e uma maior riqueza de conteúdo. 

O que podemos perceber é a mudança da função do hipertexto na condução de links 

dentro do blog. Se na sua criação era com o objetivo de fazer com que o leitor navegasse pela 

blogosfera, conhecendo outros blogs e sites relacionados, hoje o hipertexto tem uma função 

mais mercadológica, de levar os leitores para links externos do próprio blogueiro, como perfil 

no Instagram, página no Facebook e até mesmo para o Whatsapp. Ou seja, leva para outros 

links relacionados, mas nem sempre para mais conteúdo, podendo conectar o leitor com algum 

canal de venda, transformando-o em potencial cliente.  

Essa escolha por compartilhar as próprias redes sociais e não páginas de terceiros pode 

ter dois principais motivos. O primeiro é perceber o blog como um portal, que conecta todas 

suas páginas, redes sociais, etc em um só espaço. O segundo é um momento mais 

mercadológico em que vivemos, em que temos atitudes com base na troca – ou seja, divulgo 

seu blog apenas se você divulgar o meu – e um interesse maior em divulgar o nosso trabalho 

com pouco investimento financeiro.  
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4.4 INTERATIVIDADE E “SENSAÇÃO” DE COMUNIDADE 

 

Somos pessoas que se comunicam, que criam relacionamentos por meio da linguagem. 

Como explica Benedict Anderson na obra Comunidades Imaginadas, a língua é um fator de 

conexão, de sensação de pertencimento. Ao longo dos séculos, com as mudanças na tecnologia, 

adaptamos também nossa forma de comunicação. Podemos destacar as pinturas nas cavernas, 

a criação da prensa e a disseminação do livro impresso, a difusão do rádio e a comunicação por 

áudio, o audiovisual com o cinema e a televisão. É importante ressaltar que as formas de 

linguagem não desaparecem, podendo ser ressignificadas ou combinadas com novas, a 

exemplo do blog e sua linguagem multimídia.  

A linguagem, como explicam Marcuschi e Xavier (2005, p. 11), “é uma das faculdades 

cognitivas mais flexíveis e plásticas adaptáveis às mudanças comportamentais e a responsável 

pela disseminação das constantes transformações sociais, políticas, culturais geradas pela 

criatividade do ser humano”. E as mudanças tecnológicas são grandes responsáveis pelas 

mudanças de como nos comunicamos, seja pela linguagem em geral e a língua, em particular. 

Os autores reforçam que os últimos 30 anos, quando as novas tecnologias de comunicação e a 

informática passam a estar presentes também no cotidiano das pessoas, potencializaram essas 

mudanças.  

O blog é um exemplo de tecnologia que mudou a forma de se comunicar das pessoas, 

pois elas podem compartilhar conteúdo por várias linguagens (vídeo, foto, texto, áudio) e criar 

conexões de várias partes do mundo sem precisar sair de casa e com um investimento quase 

zero. Essa possibilidade de interação ganha forças com a escolha por uma linguagem mais 

subjetiva e de fácil leitura e a possibilidade de adicionar um comentário ao fim de cada post. 

Mas outra questão que permitiu tornar o blog um espaço interativo e de criação de uma 

comunidade foi a conexão com outras redes sociais e ferramentas, como as newsletters, 

tornando mais fácil e prática a divulgação do conteúdo e a entrada de novos membros.  

A sensação de comunidade pode surgir quando nos identificamos com o conteúdo 

publicado, seja pela blogueira ou por quem comentou. Quando o conteúdo faz sentido para 

aquele momento que estamos vivendo. Outra possibilidade é quando somos influenciadas ou 

sentimos que somos apoiadas por outras pessoas em algum assunto comum.  
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Quando perguntada sobre a sensação de comunidade, Gabriela Brasil conta que a 

sensação de “fazer parte daquela tribo”, está presente no blog, mas também em outras duas 

plataformas, os podcasts e as newsletters. Enquanto o podcast utiliza o áudio para 

comunicação, a newsletter trabalha com texto e, em alguns casos, imagens. Para receber o 

conteúdo dessas duas formas, as pessoas precisam cadastrar o contato. Isso quer dizer que elas 

“escolhem participar e criam uma conexão mais genuína e por identificação com conteúdo que 

as redes sociais, que têm uma maior variedade de temas, perfis e grande frequência de 

conteúdo, dificultando a reflexão e o diálogo”, explica Gabriela. Apesar dessa conexão mais 

aprofundada do conteúdo, o blog, desses três, é o único que permite a interação entre a 

comunidade e não só entre emissor e um receptor, já que todas as pessoas interessadas 

conseguem ver os comentários, o conteúdo e participar dos possíveis debates.  

Um exemplo de blog que ganha essa sensação pela interação dos comentários é o 

Preciso Viajar. Fernanda, sua autora, acredita que, quando o blog possui um bom conteúdo, 

“passa um senso de comunidade, já que o blogueiro acaba virando ‘especialista’ no assunto e 

os leitores olham o blog antes de programar uma viagem”. Comentários como “estou 

planejando viagem para tal lugar e estou em baseando no seu roteiro” demonstram essa questão. 

Como gosta muito de responder os comentários do blog, Fernanda reforça essa sensação ao 

incentivar os leitores trocar informações entre eles. “Fulano, vi que você foi pra tal lugar. Como 

foi? Valeu a pena?”. Responder comentários é uma ótima forma de continuar a conversa e 

incentivar mais pessoas a participarem. Quando o autor do blog separa um tempo para 

responder, passa para o leitor a sensação de que seu comentário é importante e ele se sente 

motivado a dar sugestões, elogiar ou até trazer críticas.  

É importante ressaltar que a qualidade supera a quantidade, mesmo que quanto mais 

pessoas comentem, maior a probabilidade de uma discussão construtiva começar. Esse ponto 

é percebido no blog da Valentine, onde a sensação de comunidade não é constante, mas percebe 

quando as pessoas seguem e acompanham para absorver conhecimento e trocam informações. 

“Poucas são as que trazem isso, mas são muito gratificantes. Seguem até meu perfil pessoal. E 

eu só conheço virtualmente”, conta ela por entrevista.  

No blog QFSR, Valentine costuma responder todos os comentários. O interessante para 

a continuidade desse diálogo e dessa interação é que qualquer pessoa pode responder qualquer 

mensagem.  O post exemplificado a seguir tem sete comentários. Pelo conteúdo da conversa, 
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parece que as leitoras conhecem a Valen em algum nível. É nos comentários que percebemos 

a troca de conhecimento e o apoio para começar uma nova forma de consumir, mais consciente. 

São meninas comentando que os textos inspiram a começar, mas que a jornada não é fácil. Um 

exemplo é o comentário da Daniela Chaves, em 12 de junho de 2017: 

Valen querida, um dos meus mantras há um tempo: “If you think you’re too 

small to make a difference, try sleeping with a mosquito.” 

E é exatamente o que você está fazendo com esse blog: a diferenca! 
Vou visitá-lo frequentemente, já empolgada pra ler sobre alguns produtores 

interessantes e para inspirar ainda mais a minha mudanca na minha forma de 

consumo. 

Beijo grande! Dani 

No caso da Valentine, a sensação de comunidade vai além do blog, podendo ser 

percebida também no Instagram. Essa combinação e falta de percepção dos limites entre as 

redes sociais acontece em muitos casos. Um dos motivos é a variedade nas linguagens. 

Enquanto o blog trabalha mais com texto, o Instagram traz mais imagens, então a combinação 

das mídias permite uma experiência mais completa. Outra questão é a presença dos links para 

as redes sociais no blog. Ou seja, mesmo que o leitor escolha acompanhar somente pelo blog, 

ele tem acesso fácil às outras redes da blogueira. Elas podem estar disponíveis na forma de 

ícones ou de miniaturas. No rodapé do blog ou na barra superior do menu.  

É o que acontece com o blog Vida Organizada. O blog funciona como um portal, que 

compartilha conteúdo por meio de posts, que estão relacionados entre si por meio de links. Um 

exemplo é o post “Resumo do mês de maio de 2019”, publicado no dia 31 de maio. Nele, Thais 

fala um pouco dos acontecimentos ao longo dos 31 dias, mesclando assuntos profissionais e 

pessoais. Da metade para o fim do post, ela começa a apresentar conteúdos relacionados, que 

são clicáveis e sinalizados com a cor da fonte azul. São seis posts dentro do blog, uma chamada 

para o canal do YouTube e a divulgação de dois novos cursos. Na lateral direita, um banner 

patrocinado e os links para suas redes sociais: Instagram, Twitter e YouTube.  
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Em relação à interatividade por meio de comentários, temos uma participação relevante 

dos leitores. O post apresentado acima teve dezesseis comentários e dois foram respondidos 

pela blogueira.  

 

 

Para Thais Godinho, foi um “feliz aprendizado” nos últimos anos descobrir que não 

existe necessariamente um público só do Vida Organizada, mas que o Vida Organizada tem 

um diferente tipo de público em cada um dos canais em que está. O público do blog é diferente 

do público do YouTube, que é diferente do público do Instagram. “Faz sentido, porque são 

modos diferentes de interação e recursos nas ferramentas. Isso me ajuda a direcionar que tipo 

de conteúdo vou produzir para cada plataforma. Um assunto pode funcionar melhor em vídeo, 

enquanto outro pode funcionar melhor como texto”, explica ela. Mas existem sim algumas 

pessoas que seguem em todos os canais. 
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A sensibilidade do escritor, seu olhar atento o tempo todo ao mundo, às pessoas e aos 

próprios sentimentos são pontos fundamentais na criação do conteúdo do Vida Organizada. 

Para Thais, “absolutamente tudo no meu dia a dia e na minha vida servem como inspiração 

para escrever para o blog”. Leva em consideração os comentários dos leitores já que, muitas 

vezes, uma dúvida postada em um comentário acaba virando um post, “pois entendo que possa 

ajudar outras pessoas que tenham a mesma dúvida”. O senso de comunidade é tão importante 

para Thais que, em 2012, quando desenvolveu a identidade visual atual do Vida Organizada, 

escolheu o azul justamente para trazer essa sensação. 

Vejo que os efeitos educacionais do Vida Organizada são de médio prazo na vida 

dos leitores. Recebo muitos comentários de pessoas que acompanham o blog há três, 

quatro anos, e que sentem hoje que são muito mais organizadas sem terem nenhum 

ponto de ruptura ou radical com o modo de vida anterior – foi uma construção. Fico 

feliz porque é nisso que acredito. 

 

O novo blog da Daniela Barboza, Cogumelo de E.V.A, foi criado com a finalidade de 

ser um portal. Como explica a artesã, a ideia era ter um espaço onde a internauta pudesse ter 

acesso a todas as informações sobre cursos, novidades e produtos, além dos dados de contato 

para trocar ideias e tirar dúvidas. Dani, como gosta de ser chamada, explica que a maior parte 

do seu engajamento vem do Instagram, mas é do site, por meio dos posts do blog e das páginas 

institucionais, que ela realmente consegue se expressar e criar conexões mais profundas.  

O interesse de criar relacionamentos de qualidade e de valor é tão forte que Dani criou 

dois projetos: o cogumelindas e o diário viajante, para “espalhar cogumelices por aí”. 

Cogumelices é o termo criado por ela para se referir aos produtos oferecidos e a um estilo de 

vida candy.  

1. Termo que compara a pequenez e graciosidade do cogumelo a algo com 

essas mesmas características. 2. Coisa fofa. 3. mimo, afago, presente 

carinhoso para mimar alguém ou você mesmo 4. feito à mão, com coração 

e exclusividade pela Cogumelo de E.V.A. 5. fofura colecionável, 

geralmente guardada no potinho.  

Já o termo “cogumelinda” é utilizado para classificar e conectar tanto as 

empreendedoras que trabalham com peças artesanais e “fofas”, como para se referir a clientes 

e parceiras que recomendam e compram as cogumelices da Cogumelo de E.V.A. Para Daniela, 

“a essência da cogumelinda está na doçura da sua alma, no olhar despretensioso para as 

pequenas coisas, na simplicidade de pequenos atos que valem muito, no desejo de contribuir 

para um mundo mais bonito com cores doces”. E acrescenta: 
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1.Termo utilizado para titular arteiras inquietas, criativas e sonhadoras. 2. 

que ama coisas muito fofas. 3. colecionadora de cogumelices 4. é a que 

espalha amor com pequenas coisas 5. ela deseja, de coração, um mundo 

todo cute.  

Apesar de ter um site com blog e uma loja virtual, é no Instagram que Daniela tem mais 

engajamento e comentários. É na rede social que ela divulga os produtos e as novidades, como 

a camiseta das Cogumelindas, que se esgotou na loja em uma semana. A Daniela entende que 

essa sensação de comunidade também ganha mais força com a troca de conteúdo, Além de 

divulgar seus serviços e inspirações, ela divulga trabalho de outras colegas, sejam eles produtos 

ou serviços. E conta que, quando compartilha, as seguidoras tendem a se interessar, porque a 

sugestão partiu dela.  

Mesmo assim, a artesã aposta no site como principal ferramenta profissional. Um dos 

motivos é a segurança de ter uma página própria, que não passa por políticas de privacidade e 

tem menos risco de perder. Ela passou por isso há três anos, quando teve sua primeira conta do 

Instagram hackeada. Outro motivo é a possibilidade de personalização. Como podemos ver, o 

site de Daniela e a loja virtual são reflexo de sua personalidade e da proposta de “coisas fofas” 

da marca. A mesma sensação acontece com seu ateliê.  

Para Matchar (2013), blogs criam uma sensação “old-fashioned” de comunidade em 

uma cultura de isolamento presencial. Online, essas mulheres trocam dicas, receitas, 

compartilham experiências, dão conselhos permitindo, ainda, um suporte emocional. Entre as 

mulheres, o grupo que mais traz essa sensação são as “mom bloggers” ou mãe blogueiras. 

Como mostra a autora, além de ler os posts, elas comentam e divulgam outros blogs por meio 

de links. Os assuntos publicados variam entre inseguranças com o peso, problema no 

relacionamento, dúvidas sobre a criação dos filhos.  

 

4.5 BLOGS E REDES SOCIAIS  

 

O blog, nosso objeto de estudo, é uma plataforma que combina diferentes linguagens 

em um só espaço. Quando surgiu, no fim dos anos 1990, tinha o texto como principal mídia. 

Essa limitação provavelmente se devia pelo pouco espaço de armazenamento e pela facilidade 
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de uso. Hoje, o blog comporta, além dos textos, vídeos, áudios, galerias de imagens, 

infográficos. Por isso, pode ser classificado como uma plataforma multimídia.  

  “A profundidade das informações” é um dos pontos que separa o blog das redes sociais, 

na percepção de Eduarda, uma das blogueiras entrevistadas. Ela acredita que hoje em dia temos 

um Instagram saturado e com muitas informações não aprofundadas. Dessa maneira, quando 

um leitor quer buscar uma informação, vai no Google, e não na busca nas redes sociais. Essa 

informação é possível pelos dados disponíveis em plugins sobre estatísticas. Esses plugins, 

como o JetPack para Wordpress, mostra de onde os leitores vieram (ferramentas de busca, 

Facebook, Instagram, e outros), que páginas visitaram dentro do site e se clicaram em algum 

link externo.  

Eduarda fala também, ao longo da entrevista, sobre o que acredita ser autenticidade, 

uma outra questão relevante para a diferenciação do blog frente a outras redes sociais: 

  

Sinto mais sinceridade no blog que no Instagram, já que as pessoas lá pensam muito 

no que vão escrever, como vão se posicionar. Perde um pouco da autenticidade. 

Quem vai no blog é um público mais interessado e por isso permite feedbacks mais 

positivos. Acredito que pessoal que frequenta o blog é de uma geração mais velha.  

 

Além da autenticidade, Eduarda acredita que as pessoas estão “mais vaidosas e como 

nas redes sociais é possível que todos vejam quantos seguidores você tem” e por isso, acaba 

sendo a escolha principal de comunicação. “É tudo sobre números. Autoridade pelo número e 

pelo engajamento”, conta ela, e lembra que o blog dificilmente mostra o número de leitores 

para o público. Essa pesquisa não tem os dados que confirmam o que Eduarda está afirmando, 

talvez intuitivamente ou pelo feedback que seus leitores dão, mas essa forma de pensar o blog 

se assemelha com o que acreditamos. Por não ter dados números visíveis ao público como as 

redes sociais, os internautas não criam expectativa de autoridade, mesmo que 

inconscientemente, pelo número de seguidores ou comentários, mas pelo conteúdo que o blog 

apresenta.  

Na questão da divulgação, o blog sempre foi a âncora. Quando postava no blog com 

mais frequência, Eduarda publicava o conteúdo primeiro lá para depois postar nas demais redes 

(Pinterest, Instagram e Facebook. Hoje em dia, alguns posts do Instagram são independentes, 

mas, sempre que for um tema em comum, é publicado primeiro no blog. A conexão entre as 

mídias é tão eficaz que as pessoas não conseguem separar um espaço um do outro, vê-los como 

redes individuais, por isso, podem comentar em qualquer uma das redes da blogueira. Por 

exemplo, Eduarda compartilhava o link do post do blog no Facebook, e as pessoas curtiam na 
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rede e não no blog. “Fazem isso até hoje pelo Instagram. Entram no blog e comentam no direct 

(do Instagram)”, conta ela.  

Como os blogs agora estão competindo com outras redes, Gabriela precisou se 

reinventar e conectar o conteúdo do blog com outras mídias como, por exemplo, uma 

newsletter que complementa um post. Uma alternativa foi ter um conteúdo mais “enxuto”, que 

“leva as pessoas para outros passos”. Nessa reinvenção, a leitura do blog é mais dinâmica, 

sendo feita muitas vezes por smartphone. Por isso, buscou trabalhar outros formatos dentro do 

blog também. Por ser cineasta, a escolha foi o conteúdo em vídeo. Mesmo acompanhando 

menos blogs que antigamente, acredita que o blog “vai continuar por um tempo, pois tem muita 

gente boa escrevendo”.  

A sensação de queda na audiência também foi percebida pela Fernanda, mas, para ela, 

não é motivo de preocupação. Além do crescimento do Instagram, a blogueira ressalta que o 

Google também muda constantemente os algoritmos, então uma menor visualização do blog 

pode estar relacionada a essa questão.  

Acho que são ondas e também acho que tem público pra todo mundo. O Instagram 

é bom pra atiçar a vontade de viajar, mas é péssimo pra pesquisar conteúdo (como 

ir, onde dormir, o que fazer). Quem está planejando uma viagem de forma séria vai 

digitar tudo isso no Google e vai cair em blogs de viagem. 

 

Mesmo com essas mudanças, Fernanda acredita que o blog continuará por muito tempo. 

É preciso saber se reinventar. O blog tem sete anos e ela acredita que também mudou, já que 

amadureceu muito e melhorou uma situação financeira, tendo novos destinos com mais 

tranquilidade e aproveitando outros pontos. Além disso, quem quer trabalhar com negócios 

digitais, “precisa se reinventar todos os dias. Precisa estudar todos os dias e definir as melhores 

estratégias para o seu negócio”, explica. Fernanda tem como lema “não construir casa em 

terreno alugado”. As redes sociais são isso. “Hoje o Instagram está bombando, mas ontem era 

o Snap, anteontem o Orkut e por aí vai”. É por isso que, mesmo tendo leitores que comentam 

posts do blog no Instagram, Fernanda responde no canal que a pessoa perguntou, mas sempre 

coloco os links do blog. “Acho mais fácil concentrar todas as informações lá”, conta ela.  

A função de concentrar as informações e a praticidade em alimentar o blog também é 

valorizada por Katiúscia. Para ela, o blog não teve muitas alterações, “talvez seja mais atrativo 

com fotos e vídeos, mas o intuito continua o mesmo, as redes sociais vão e vem”. A estabilidade 

nas ferramentas, que são atualizadas apenas nas funcionalidades e não na aparência, também é 

uma vantagem para a blogueira, quando comparada com outras redes sociais.  
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Tenho dificuldade em mudar e me reinventar o tempo todo, não consigo 

acompanhar todas essas mudanças e acho muito ruim tantas mudanças. O 

Instagram, por exemplo, muda o tempo todo estou quase desistindo desta rede 

social. Nós enquanto empreendedoras individuais temos muitas tarefas dentro 

das nossas empresas e ainda temos que atender nossos clientes e acompanhar 

as milhares de alterações das redes sociais. Acho mais importante cuidar do 

meu site de blog do que das redes sociais.  

 

Apesar de permitir essa conexão com as outras redes, nem sempre os leitores estarão 

em sintonia, já que quem acompanha os posts no Instagram sem sempre são os que leem o 

blog, e vice-versa. É o caso da Valentine que, por saber da importância de manter a discussão 

no blog, tenta trabalhar com temas “mais polêmicos” para que as pessoas precisem de um 

espaço de conversa mais aprofundado. A blogueira tem leitores assíduos do blog e do Instagram 

e sempre teve dificuldade de fazer essa integração entre eles. Ela conta que o mais comum é a 

pessoa ler no blog e comentar no Instagram. São poucos os comentários no blog. Apaixonada 

por blogs, pela “linguagem mais pessoal com os textos bem escritos”, acredita que o blog 

perdeu um pouco do espaço, mas que precisamos nos adaptar da melhor forma.  

Outra blogueira que percebeu uma mudança na relação entre blog e Instagram foi Thais, 

autora do blog Vida Organizada. É importante ressaltar que o Instagram foi escolhido como 

rede social para análise comparativa por ser o espaço onde todas as oito blogueiras têm perfil 

e que foi escolhida para ser uma extensão do blog. Thais acredita que houve uma queda de 

visualização e interação do blog não apenas com o dela, e com as redes sociais de modo geral. 

A diferença, segundo ela em entrevista para essa pesquisa, é que o “público leitor do blog é 

muito mais fiel do que quem só acompanha em outras mídias”.  

Como conclusão, de acordo com as blogueiras entrevistadas, o Instagram possibilita 

leituras mais rápidas com auxílio de imagens e interação por meio de vídeos curtos e dinâmicos 

(os Stories), ganhando cada dia mais usuários. Mas quando a questão é compartilhar 

informações mais reflexivas e um estilo de vida, o blog ainda é a melhor opção.  

Muitas blogueiras utilizam as redes sociais como espaço para escolha de pautas. A 

opção de criar enquetes facilitou o diálogo com os leitores também. Outra maneira de escolher 

temas que terão mais chances de se conectar com os leitores é prestar atenção nos comentários. 

É o que faz a blogueira Gabriela Brasil, que sempre leva em consideração o que os clientes 

comentam no blog e nas redes sociais. “Muitos desses feedbacks dão origem a novos conteúdos 

compartilhados por newsletters”, explica ela. Já o conteúdo dos posts do blog é definido 

anualmente, de setembro a setembro, considerando questões da astrologia: abril é mês de 

semear, maio é mês de materializar, setembro é mês de organizar. Os temas são escolhidos de 
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modo a levar as pessoas a refletirem. Setembro, o mês do planejamento, é quando pergunta 

para o público o que eles querem ler. O cronograma de postagem é enxuto: um vídeo, uma 

newsletter e um post no blog por mês.   

Sobre a escolha de conteúdo, Fernanda, do blog Preciso Viajar conta que recebe 

convites para viagens, mas é “muito raro” aceitar. Isso porque, até nossa conversa, ela tinha 

um emprego formal e nos 30 dias de férias por ano quer ter liberdade de escolher os destinos 

que vai visitar. Sua relação com os leitores é forte e dinâmica. “Eu levo em consideração o que 

os leitores comentam, vejo os destinos que estão ‘bombando’ e faço um mix do que eu quero, 

do que os leitores querem e do que pode render muito conteúdo para o blog”, explica. A prática 

de posts feitos por indicação de terceiros não é rara e pode ser classificada como publipost ou 

publieditorial. Normalmente, mesmo sendo sugerida por uma empresa ou parceiro, a pauta tem 

conexão com o blog e pode ser de interesse dos leitores. A questão delicada das pautas 

indicadas é a limitação da blogueira em relação à abordagem para agradar ou não prejudicar, 

já que houve um benefício de alguma forma e a autora busca agradecer e manter a parceria.  

Enquanto Fernanda leva em consideração as sugestões dos leitores, Valentine 

privilegiava o conteúdo de escolha pessoal, como “temas que estavam na minha cabeça e 

marcas que me interessavam”. Com o Instagram, passou a ter mais interação e sugestão de 

temas pelos leitores. Mesmo assim, sempre teve o cuidado em trabalhar temas que também a 

interessam.  

Não faço conteúdo só para as pessoas. Preciso ter orgulho e identificação com os 

temas que escolho. Tive a experiência de fazer os vídeos no YouTube por sugestão 

dos leitores, e não teve o retorno que eu esperava. Isso derrubou um pouco meu 

interesse de seguir opiniões de terceiros.  

Muitos especialistas em marketing digital, como Chico Montenegro do “Olhe fora da 

caixa”, falam sobre a importância de ter um espaço próprio, que esteja fora das políticas de 

privacidade e algoritmos de outras empresas. É uma atitude muito importante. Primeiro porque 

o blog está a mais tempo na rede que qualquer outra rede social e continua mesmo com o 

desaparecimento e o surgimento de novas redes. Além disso, é uma plataforma que pode fazer 

o trabalho de um portal, conectando todas as redes por meio de links. É possível subir um vídeo 

do YouTube, conectar as imagens postadas pelo Instagram, publicar os podcasts disponíveis 

em plataformas específicas como o Spotify.  

Essa, na nossa opinião, seria uma grande característica que diferencia o blog das outras 

plataformas utilizadas: sua capacidade de conectar as múltiplas linguagens. Você não precisa 

de um lugar para hospedar seus vídeos, outro para divulgar suas fotos e outro para publicar 
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seus textos. Eles estão todos reunidos em uma plataforma única e do seu domínio. O que não 

é possível quando você tem o Instagram ou o LinkedIn para compartilhar seu conteúdo. No dia 

em que esses espaços desaparecerem, com eles vão também seus “arquivos”. 

 

4.5 BLOG: INTERATIVIDADE E COMUNIDADE 

 

Desde sua criação, o blog vem ganhando novas funcionalidades e novos usos. Algumas 

ferramentas, como os comentários, a conexão com outras redes sociais e a personalização dos 

templates potencializaram sua utilização como espaços de trabalho. Como observado com as 

blogueiras e empreendedoras entrevistadas, o blog é um espaço para potencializar o trabalho 

de cada uma e ganhar dinheiro, de forma direta ou indireta. As várias possibilidades de uso, 

seja para divulgar e vender cursos, conectar links de afiliados, apresentar portfólio, etc, é um 

reflexo da personalização como característica importante da plataforma. Cada blogueira utiliza 

da forma que seja mais coerente com seu projeto, seu público e seu propósito.  

O blog é uma vitrine e também um espaço de interação com os leitores. Mas não é um 

milagre. São poucas as blogueiras que vivem exclusivamente pelo retorno financeiro do blog. 

Das oito que estudamos, só a Fernanda consegue. E porque trabalha com monetização direta, 

ou seja, tem retorno com publicidade, publieditorial e afiliados. O blog, para as outras 

blogueiras, é uma extensão do trabalho, que apostam em workshops, livros, palestras, aulas, 

cursos, produtos e consultorias. Talvez um ponto de partida para conectar e inspirar leitores, 

ganhar confiança e vender o serviço. Katiuscia é outra blogueira que vive quase que 

exclusivamente, pois ganha percentual de coisas que vende e tem no blog sua maior ferramenta 

de trabalho.  

Diferente do que mostram alguns autores, a comunidade virtual não precisa ser criada 

apenas por blogueiros que comentam ou indicam outros blogs. Como foi possível perceber 

pelas entrevistadas, as redes sociais, em especial o Instagram, são parte dessa interatividade, 

sendo um outro meio para a continuação de uma possível conversa ou primeiro contato. Nem 

sempre os leitores chegam pelo blog diretamente ou por mecanismos de busca, sendo o 

Instagram o principal canal de captação, pois costuma ser mais fácil estar no aplicativo e 

encontrar o perfil de uma blogueira do que buscar por palavras-chave em sites de busca e 

encontrar o blog.  
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Nestes casos, o blog tem a função de ser um espaço de aprofundamento e conexão. A 

pessoa conhece o trabalho da blogueira no Instagram e quer saber mais informações sobre o 

propósito, seu diferencial, seus serviços. Ao entrar no blog, já tendo consciência do assunto 

abordado, é o layout personalizado e textos escritos com mais conteúdo e profundidade, além 

de depoimentos e comentários de outros clientes, que tornam possível saber com mais clareza 

se o perfil da profissional se encaixa com o que o leitor precisa ou não.  

E sobre a criação de comunidades? O que faz esses blogs terem uma característica mais 

de comunidade do que serem apenas fóruns de discussão? Primeiro é importante explicar a 

exclusão desses fóruns, já que normalmente são criados e discutidos em páginas não pessoais, 

mas sites de empresas ou espaços próprios para fóruns, não tendo uma apresentação do autor 

ou do perfil do espaço, além de uma maior proporção de comentários anônimos e indelicados, 

não valorizando o diálogo e a conexão.  

Uma das possíveis característica para se entender a formação de comunidades é a 

“personalização”. Trata-se de um fenômeno em que permite que o blog seja montado com 

cores, imagens e layout de acordo com o gosto do blogueiro. A parte dela, as pessoas podem 

se identificar com o que estão navegando e não se sentem em espaços genéricos. Nos blogs, 

por exemplo, a personalização acontece pela presença de uma logo ou assinatura do blogueiro 

ou blogueira, por um template diferente de outros blogs visitados, mesmo que apenas nos 

detalhes. Isso não acontece em um perfil no Instagram que, por mais que tenha imagens com 

templates personalizados, uma linguagem própria e cores específicas, tem a mesma aparência 

e as mesmas funcionalidades de todos os outros perfis. Essa uniformização também acontece 

com o Facebook e em grau ainda maior no LinkedIn.  

Outra característica para uma possível comunidade é a sensação de exclusividade e 

pertencimento. O blog permite que as pessoas se identifiquem pela estética, como dito no ponto 

anterior, mas também pela percepção de que está entrando em um “clube”, já que o blog não 

está dentro de um aplicativo, mas de uma página independente, que não sofre mudanças de 

algoritmo ou políticas de uso. Se tiver interesse, a blogueira pode criar um espaço com login e 

senha, para que só membros autorizados tenham acesso.  

Outra questão importante para a criação e a consolidação da comunidade é a 

compreensão da linguagem e entender o que o seu público realmente gosta, já que nem sempre 

ele consegue se expressar espontaneamente, mandando mensagens com sugestões de tema. 

Para tanto, as redes sociais, como mencionadas anteriormente pelas blogueiras, entram mais 
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uma vez como aliadas dos blogs, sendo ótimos espaços para enquetes e perguntas. Outra boa 

opção são os pluggins que mostram as estatísticas do blog, como o JetPack, permitem que a 

blogueira veja quais os temas mais agradaram, foram mais compartilhados e visitados.  

PERGUNTAS: 

 

1. Como surgiu a ideia de criar um blog? Ela veio despretensiosa e depois virou um trabalho 

ou foi uma maneira de potencializar um projeto profissional seu? 

 

2. Como você escolhe o conteúdo? Leva em consideração o que os leitores comentam? É com 

base em experiências? Tendências? 

 

3. Você monetiza o blog? Como? 

 

4. Como é a interação com outras redes sociais? As pessoas leem em uma plataforma e 

comentam em outra? (leem no blog e comentam no Facebook, por exemplo) 

 

5. Você acredita que o blog cria ou passa uma sensação de comunidade? Porquê? 

 

6. Você acha que o blog sofreu uma queda com a consolidação do Instagram? 

 

7. Você acha que o blog continua mesmo com essas redes sociais que surgem? Ele mudou? 

Se reinventou? Você e o seu blog mudaram e se reinventaram? 

 

8. Se você pudesse definir o blog em palavras-chaves, quais seriam? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A tese pretendeu apresentar um novo ponto de vista, sobre a mulher brasileira que volta 

à casa por opção profissional, que não seria obrigatoriamente cuidar dos filhos ou encontrar 

uma nova ocupação porque foi desligada do trabalho. São possibilidades de trabalhar, ter um 

novo tipo de relacionamento de parceria com outras mulheres e até ter mais tempo de qualidade 

com a família. Esse assunto é trabalhado especialmente nos Estados Unidos, com o livro de 

Emily Matchar e mereceu ser trazido para a perspectiva do blog e a nova domesticidade no 

Brasil, com ênfase no trabalho home office realizado por mulheres empreendedoras.     

Vale ressaltar que durante a finalização da tese começou a pandemia do novo corona 

vírus (Covid-19), que levou as pessoas para o Home Office. Dessa vez não mais por escolha, 

mas por necessidade, mostrando ainda mais as dificuldades de equilibrar trabalhos domésticos 

e profissionais, cuidar dos filhos e a falta de apoio quem muitas mulheres ainda sofrem por 

parte de seus companheiros. 

Mulheres, especialmente empreendedoras, estão em constante busca pelo equilíbrio 

entre tarefas domésticas e realização profissional. É preciso ter disciplina para organizar e 

cumprir as tarefas, entregar os serviços nos prazos acertados com os clientes e ter flexibilidade 

no caso de doença (da empreendedora ou de algum membro da família) ou mudanças de planos. 

O blog é uma ferramenta online que permite o trabalho em vários outros lugares além da casa, 

como cafés, casa de algum membro da família, hotel, coworking, etc.  

Além da sua mobilidade de atuação, o blog também tem uma outra característica, agora 

quando comparado a outras redes sociais, que é a personalização e uma maior possibilidade de 

engajamento aprofundado, já que não tem limites de caracteres por post. Essa conexão, como 

percebida nessa pesquisa, pode ser criada por interesses em comum e por afeto, tendo a língua 

e a linguagem como importantes ferramentas de compreensão. Essa conexão pode ser chamada 

de comunidade. E, no caso do blog, comunidade imaginada virtual ou online.  

Quanto à personalização, é possível perceber que os blogs escritos por mulheres não 

precisam seguir um padrão “feminino” de cores. Não são obrigatoriamente cor de rosa ou com 

cores pastéis. De fato, o layout e a identidade visual estão relacionados com o perfil de cada 

blogueira e as características do público que querem atingir. Dos oito blogs escolhidos temos 

vermelho, amarelo, azul, verde, preto e rosa seco.  
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As cores, como mencionado no capítulo quatro, são escolhidas não apenas pelo gosto 

pessoal da blogueira, o que seria comum em um blog criado com objetivos majoritariamente 

pessoais. Por se tratar de uma página profissional, é a identidade visual, pensada por designers 

para conectar a marca ao seu público e representada pela logo ou pelo símbolo presente na 

barra superior do menu inicial de cada blog, que dá o tom do layout e da personalização. 

Katiuscia, por exemplo, escolheu tons neutros e puxados para o rosa como referência ao seu 

público, composto quase que em sua totalidade por noivas, informação também considerada 

na criação da logo, que combina rosa seco com azul marinho.  

Cores, aparência e linguagem são características individuais, sendo personalizáveis por 

cada blogueira de acordo com sua proposta ou público a ser atingido. O comum a todos os 

blogs é o cuidado com o conteúdo. De buscar o que o leitor tem interesse e em compartilhar 

experiências para criar uma conexão mais humanizada. Esse conteúdo pode ser pensado por 

enquetes nas redes sociais, por pesquisas sobre o mercado, por experiências compartilhadas, 

por comentários nos posts ou até por conversas diretas com os leitores.  

Sobre a nova domesticidade, o trabalho em casa foi por escolha, não por necessidade. 

Para as blogueiras entrevistadas, trabalhar home office ajudou financeiramente no 

desenvolvimento do negócio, já que o dinheiro que iria ser pago em uma sala pode ser utilizado 

para reinvestir. Mas o fato de realizar suas atividades profissionais em casa não quer dizer que 

tenha sido a melhor escolha. Quer dizer que, no momento da decisão, era a opção com melhor 

custo-benefício. É o caso de Valentine, que trabalha em casa, mas pretende começar em um 

coworking alguns dias por semana para ter contato com outras pessoas e estimular sua 

criatividade.  

Em relação a outras empreendedoras, não entrevistadas para essa pesquisa, mas 

conhecidas ao longo do trabalho como consultora de empreendedoras, empreender home office 

pode acontecer por necessidade, mesmo sendo uma escolha consciente. Seja pelo fato de que 

o emprego desejado não exista ou seja oferecido com uma remuneração abaixo das suas 

necessidades mensais, como também pela necessidade de estar mais perto dos filhos. As longas 

jornadas de trabalho, as horas de volta para casa, a dificuldade para levar o filho no médico no 

horário comercial também influenciam a ideia de tentar empreender. O importante aqui é 

levantar a discussão de que trabalhar home office não é a solução para os problemas, como 

trânsito e falta de flexibilidade, por mais que ajude a melhorar essa situação. Quando não se 



 

121 
 

tem disciplina ou produtividade, trabalhar em casa, com uma rotina indefinida e outras tarefas 

para fazer, pode demandar mais dedicação e obter menos resultados que o esperado.  

Com nossas entrevistadas, o mais comum foi o empreendedorismo digital por escolha 

e por vocação. Foi uma maneira encontrada para potencializar um trabalho que antes era um 

hobby ou um projeto. Mas, para duas, Daniela e Katiuscia, empreender home office foi uma 

maneira de continuar perto dos filhos enquanto ganha uma renda considerável para “ajudar nas 

contas de casa” e se sentir satisfeita também na esfera profissional. Formada em arquitetura e 

interiores, passou anos criando projetos e acompanhando obras. Depois do segundo filho, 

começou a repensar a área de atuação e queria algo para se “apaixonar novamente”.  

Mesmo tendo um trabalho financeiramente rentável e com clientes satisfeitas, muitas 

empreendedoras continuam sendo desmerecidas por amigos e familiares, vendo seu pró-labore 

como ajuda para a casa. Esse termo “ajuda” é reproduzido, de maneira inconsciente, pela 

sociedade machista em que ainda vivemos. E essa foi uma percepção nessa pesquisa. Mesmo 

com mudanças e uma sensação de empoderamento feminino, vivemos mais continuidades que 

rupturas. 

É válido ressaltar que, mesmo sendo uma escolha, a presença de mulheres cada vez 

maior em negócios empreendedores pela ilusão da flexibilidade de horário e pela liberdade de 

organizar suas atividades pode enfraquecer a luta de mulheres de antigas gerações pela 

igualdade salarial e melhores condições profissionais. Algumas mulheres preferem empreender 

ou trabalhar home office para não ter atritos em um emprego convencional, passar por situações 

constrangedoras e buscar melhorias no trabalho. Nessa situação, é provável que algumas 

conquistas sejam menosprezadas e que novas conquistas sejam mais difíceis, por não ter um 

grupo de apoio dentro da empresa ou da sociedade que vivencie a dor ou entenda o que essas 

mulheres estão passando.  

Essa necessidade é vista especialmente para mulheres que se tornam mães. Vivemos na 

ilusão de que é mais fácil criar o trabalho dos seus sonhos do que lutar por ele. Esse é um dos 

fatores que fazem as mulheres abandonarem seus postos de trabalho ou não terem interesse em 

voltar após o nascimento de um filho (isso quando não são demitidas), por se convencerem de 

que a “liberdade” empreendedora de fazer seu horário e trabalhar com seu propósito é mais 

convidativa que a estabilidade de um trabalho formal.  

Empreender deve ser uma escolha coerente com o perfil profissional de cada mulher. É 

possível (e muito) ser feliz como concursada ou como empregada. Como visto nessa tese, o 
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empreendedorismo é uma atividade solitária, sendo essa a maior desvantagem apontada pelas 

entrevistadas. Nesse ponto, na falta de momentos de troca presenciais, o blog tem um papel 

importante, podendo ser um espaço de conexão e de compartilhamento. Pode ser que a leitora 

não comente, mas ouvir um relato parecido com a sua vivência, provavelmente traz conforto 

ou forças para buscar soluções.  

Ao escolher trabalhar de casa, a sensação de serem “donas de casa” e participarem do 

mercado de trabalho ao mesmo tempo pode trazer desvantagens. Por estarem em casa, aumenta 

a cobrança delas e dos companheiros na manutenção e organização do lar. Estar em casa 

trabalhando se confunde com estar em casa disponível para atividades domésticas e resolver 

assuntos ao longo do dia. A sensação de flexibilidade pode atrapalhar na produtividade. Sem 

uma rotina de trabalho, a empreendedora pode ficar ainda mais exausta e com a sensação de 

que não conseguiu fazer nada bem-feito.  

Um dos pontos a serem analisados era como as entrevistadas deram ao blog um novo 

significado, deixando de ser apenas uma plataforma de comunicação para ser também uma 

ferramenta de trabalho com a modalidade home office. A criação de uma comunidade 

imaginada acontece pela comunicação e pela construção de interesses em comum. É por isso 

que o principal foco do blog é o conteúdo. A utilização dele como espaço de trabalho e 

monetização, seja ela direta ou indireta, é consequência do relacionamento entre blogueira e 

leitor. As pessoas não compram produtos ou serviços se não se sentirem conectadas ou 

confortáveis com a empreendedora.  

A construção de um conteúdo personalizado, em que as pessoas conseguem diferenciar 

de outros perfis e blogs, e a possibilidade de interação entre blogueiras e leitores, percebidas 

na nossa análise e entrevista com as empreendedoras, mostra que o blog ajuda na construção 

da autoridade e do reconhecimento como referência no assunto. Essa percepção de conexão e 

confiança pelo conhecimento compartilhado ajuda na consolidação da comunidade.  

Uma comunidade, como explica Anderson (2015) é um espaço simbólico de comunhão 

entre pessoas, mesmo que elas não se conheçam pessoalmente, talvez nunca se encontrem ou 

não tenham ouvido falar da maioria dos seus outros membros. Isso acontece também na 

internet, com as chamadas comunidades virtuais e, no caso desse trabalho, mais 

especificamente na blogosfera. Com o advento das redes sociais, a conexão entre blogs ganha 

outros espaços, sendo conectado com perfis no Instagram, no Pinterest e no Facebook, além de 

newsletters e grupos de Whatsapp. Isso não quer dizer, como se pode perceber, que o blog 
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perdeu espaço para outras redes. De fato, ele precisou se reinventar e ampliou sua conexão, já 

que leitores podem ter acesso ao conteúdo por outros canais.  

Mesmo que o Instagram seja a rede com mais seguidores e atualizada com mais 

frequência por todas as entrevistadas, o blog ainda é o espaço preferido pois possibilita 

conteúdos mais complexos, sem limitação de caracteres e estarem organizados de forma mais 

visíveis. Apesar dessa conexão mais aprofundada do conteúdo, o blog, desses três, é o único 

que permite a interação entre a comunidade e não só entre emissor e um receptor, já que todas 

as pessoas interessadas conseguem ver os comentários, o conteúdo e participar dos possíveis 

debates. 

O fato de permitir a conexão com outros posts, páginas e canais pelos hiperlinks, faz 

com que o blog cumpra função de portal. Ele não é mais apenas o espaço com textos sobre a 

blogueira e sobre os assuntos que a interessam, mas uma plataforma que conecta com todas as 

outras redes que a blogueira empreendedora tem.   

Feita essa análise, acreditamos na importância do hipertexto e na sua funcionalidade de 

conexão. Pelos links disponíveis, temos infinitas possibilidades de leitura, de aprofundamento 

com outros textos, de outros autores. Temos também a chance de sermos coautores. Não 

estamos condicionados a um texto com começo, meio e fim. O hipertexto e a ferramenta de 

edição do blog permitem uma atualização contínua das informações, como a inserção de uma 

novidade importante em um texto escrito há 11 meses, ou de uma nova reflexão e teoria sobre 

um assunto apresentado mês passado. Um exemplo disso é o site criado coletivamente do 

Wikipédia.  

Apesar dessa flexibilidade e extensão de leitura e navegação, nossa possibilidade de 

escolha está limitada aos links disponibilizados em cada página. Isso quer dizer que, por mais 

que nosso fluxo de navegação seja diferente de leitor para leitor, ele não vai além do que é 

oferecido pela rede. Como o blog é autoral, tem login e senha para publicar novos posts, links 

que não sejam vinculados pelo autor são possíveis apenas pelos comentários. E, em alguns 

casos, os comentários também precisam ser aprovados antes de serem compartilhados com os 

demais leitores 

Para Blood, existem três motivos para manter um blog: construir uma reputação, 

compartilhar informações e se expressar pessoalmente. Normalmente, um deles é o ponto de 

partida, mas os três são necessários para sua manutenção. Sobre construir uma reputação, o 
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blog é um espaço de construção livre de conteúdo, onde quem escreve pode formar opinião e 

gerar reflexões ou debates sobre determinado assunto. Quanto mais se procura informações e 

escreve sobre, mais pode-se obter conhecimento e experiência sobre algum tema, tornando o 

blog um espaço de referência sobre determinado assunto e a blogueira como uma autoridade, 

sendo fonte de pesquisa e exemplo para quem pensa parecido.  

Compartilhar informações está vinculado à proposta do blog de ser um espaço de troca. 

O autor pode escrever o que quiser, mas precisa ter sempre em mente que outras pessoas terão 

acesso e podem se beneficiar do conteúdo compartilhado. É por meio desse aprofundamento 

do conteúdo e troca de experiências vivenciadas que as blogueiras conseguem conquistar sua 

comunidade, seja na troca de indicações, nos feedbacks positivos ou na contratação de algum 

serviço. Expressar-se pessoalmente está relacionado com a personalização e identidade do 

blog. É a característica que difere um blog do outro e que faz um leitor acompanhar um 

conteúdo. A conexão com o que o blogueiro escreve, com sua linguagem, seus valores e seu 

modo de exteriorizar suas ideias e conhecimento. Sem subjetividade, o blog seria apenas um 

espaço de informação, como um jornal. 
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