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“Robôs partidários de todos os matizes insatisfeitos! Corruptos insatisfeitos!
Blogueiros sujos insatisfeitos! Muito bom! Obrigado mesmo!” (Bonner, 2014).

A postagem foi feita por William Bonner, apresentador e editor-chefe do principal
jornal da TV Globo, em seu Twitter em 20 de agosto de 2014. Dois dias antes, o Jornal
Nacional havia recebido a candidata à reeleição Dilma Rousseff para uma entrevista de
quinze minutos, como já havia feito com Aécio Neves uma semana antes e faria com
outros presidenciáveis nas semanas seguintes. Mas o tom das perguntas à presidente foi
considerado agressivo por alguns e a entrevista sofreu críticas. Entretanto, para além de
uma resposta às críticas ao jornalista e ao jornalismo global, o tweet de Bonner pode ser
entendido como sintoma de alguns fenômenos que se entrelaçam no atual cenário da
comunicação política brasileira. Primeiramente, a postagem aponta para o peso que a
internet, em especial redes sociais como Twitter e Facebook alcançaram na disseminação
de conteúdo político no país, sobretudo a partir das eleições de 2014, se não deslocando o
centro de gravidade da mídia broadcasting para as redes, ao menos disputando com ela
espaço de mediação e atuação política. Também é um indicativo de reconhecimento da
existência de um grupo de blogueiros, conhecidos como “blogueiros sujos”,
“progressistas” ou “de esquerda”, que se articulam em rede construindo um espaço
próprio dentro blogosfera brasileira – a “blogosfera progressista”. É sobre esse
ecossistema midiático, sua formação e manutenção no universo online, que pretendemos
tratar neste trabalho.
A Blogosfera Progressista Brasileira apresenta-se como objeto interessante de
análise em vários sentidos. Ao mesmo tempo em que os blogueiros progressistas
caracterizam-se pela crítica ao poder da “grande mídia”, o que os classificaria como
“mídia alternativa” (Atton, 2010; para o caso brasileiro, ver também Kucinski, 1991;
Becker, 2009), eles contrariam a ideologia dessa expressão de jornalismo ao se
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organizarem segundo uma lógica coletiva. Essa rede formada pelos blogueiros
progressistas é caracterizada a) pelo vínculo com o mercado, uma vez que boa parte dos
blogs possuem – ou gostariam de possuir – financiamento público e/ou privado; b)
possuir uma estrutura hierárquica interna, apesar de geralmente informal, com blogueiros
ocupando posições de maior prestígio que outros dentro da Blogosfera Progressista; e,
como desdobramento do item anterior, c) traços de institucionalização, sobretudo
relacionada a estruturas externas e anteriores à Blogosfera Progressista, como partidos
políticos, movimentos sociais e mesmo empresas de comunicação “tradicionais”; mas
também internamente, a partir do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de
Itararé que não apenas congrega boa parte dos principais componentes da BP como
também oferece cursos para capacitar agentes de modo a atuar na (e como) mídia
alternativa.
Neste artigo, interessa-nos olhar para a atuação em rede desses agentes que
formam a Blogosfera Progressista Brasileira. É a ação coletiva estruturante, aliada à
conexão a agentes que ocupam um lugar periférico nesse sistema, mas que com ele
estabelecem uma rede de relações que contribui para que o conteúdo divulgado por blogs
e demais páginas progressistas circule na web, que transforma “blogs e sites de política”
em “ecossistema midiático”. Como veremos, sua força reside não apenas nos laços de
reciprocidade entre os blogueiros, mas também por se estruturar segundo uma lógica
institucional, que repousa sobre a influência de partidos políticos (principalmente PT e
PCdoB), movimentos sociais (a exemplo do Movimento dos Sem Terra – MST) e
organizações noticiosas (como a rede Record). Além disso, a presença de uma
Blogosfera Progressista Ampliada, através da atuação de seus agentes em redes sociais
como Facebook, sugere não apenas capilaridade do movimento como aponta para a
utilização da rede social como ferramenta para ampliar sua visibilidade, campo de
atuação e capacidade de renovação de seguidores, demonstrando acompanhar o
desenvolvimento do universo online.

A Blogosfera Progressista Brasileira
A Blogosfera Progressista Brasileira (doravante BP) é, na verdade, um ambiente,
um ecossistema midiático formado inicialmente por blogs de jornalistas, militantes
políticos ou de movimentos sociais e intelectuais. Entretanto, o próprio têrmo
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“blogosfera” tornou-se insuficiente para descrevê-la. À medida que se firmava como
“movimento midiático progressista”, extrapolava o suporte “blog” característico do meio
“blogosfera”, bem como seu caráter aberto, não-hierarquizado e não-comercial (cf.
Halavais, 2016). Os blogueiros progressistas se entendem como “críticos à esquerda” do
governo petista. Assim, se posicionam ideologicamente enquanto movimento
progressista ou “de esquerda”2.
Esse espaço alternativo se insere na intercessão entre três dimensões, sendo
composto por agentes que: 1) professam valores políticos “de esquerda”; 2) defendem a
bandeira da “Democratização da Comunicação”, adotando posição crítica à mídia
tradicional e à respectiva concentração dos meios de comunicação no país, em
conglomerados midiáticos pertencentes a poucas famílias; e 3) apresentam uma trajetória
de aproximação ao governo do PT. Esse posicionamento se desdobra na demarcação de
um “território de caça” da BP, ou seja, “a reserva sobre a qual a organização estabelece
os próprios direitos e em relação à qual é definida a identidade organizativa, seja
‘externa’ (aos olhos dos que não fazem parte da organização) , seja ‘interna’ (aos olhos
dos membros da organização”, terreno a partir do qual “se estabelecem as relações de
conflito (disputa pelos mesmos recursos) e de cooperação (troca de recursos diferentes)
com outras organizações (Panebianco, 2005, p. 25).
Além disso, a BP reúne novos e velhos atores, que se comportam segundo uma
lógica de atuação coletiva que deve muito de seu sucesso ao ambiente em que atua, a
internet, apesar desta lógica não ser uma característica intrínseca a este universo. Ao
mesmo tempo em que constroem redes de relacionamento de longo prazo, que acabam
por conferir estrutura a essa fatia da blogosfera brasileira, os atores que a compõem
contrariam o entendimento de que a web constitui um espaço não hierárquico,
transportanto para o mundo virtual distinções de importância pesentes em ambientes
institucionais. Esse processo de institucionalização pelo qual a BP tem passado em pouco
mais de uma década abarca contradições, sendo entendido como
a consolidação da organização, a passagem de uma fase de fluidez
estrutural inicial, quando a recém nascida organização ainda se encontra
e construção, a uma fase em que a organização se estabiliza, desenvolve
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interesses estáveis para a sobrevivência e lealdades organizativas
igualmente estáveis” (Panebianco, 2005, p.36).

A BP se constituiu, ainda na primeira década dos anos 2000, a partir do
estabelecimento de redes (network), cuja ação coletiva é um elemento central de força
atravessado por uma lógica que intercala laços fortes e fracos que a) amplia
exponencialmente o potencial de importância e influência de blogs e sites de política,
pouco expressivos se olhados isoladamente (conforme exemplifica o ranking por tráfego
de dados disponível tabela 1); e b) constrói capilaridade pelas redes dentro da web e que,
apesar da natureza virtual da BP, ultrapassa o ciberespaço por, em essência, também se
vincular a instituições fora desse ambiente.

Tabela 1 – Amostragem da Blogosfera Progressista no Brasil
Fonte: elaborada pela autora com base nos dados das páginas; o ranking é feito pelo site Alexa, a partir do
tráfego de dados (consulta atualizada em: 5 mar. 2016).

Foi um conjunto de circunstâncias específicas ocorridas no Brasil nos últimos
anos que possibilitou o desenvolvimento da BP. Dois aspectos em particular se destacam:
o primeiro deles diz respeito às mudanças políticas que tiveram lugar a partir da eleição
do candidato Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República em 2002; o segundo
se refere à premissa, para os jornalistas brasileiros, de que o verdadeiro jornalismo só
poderia ser realizado fora das organizações midiáticas tradicionais, em face das restrições
que os compromissos políticos e econômicos destas apresentam à autonomia do trabalho
dos jornalistas, cujas origens remetem à imprensa alternativa das décadas de 1960/70
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(Kucinski, 1991; Silva, 2007). Esse projeto de fazer jornalismo sem jornal (Magalhães &
Albuquerque, 2014) se tornou viável com os avanços tecnológicos das últimas duas
décadas, o que possibilitou computadores ligados em rede transmitindo mensagens para
um vasto público, a um custo reduzido – e traduziu-se por meio dos blogs.
O fenômeno de proliferação de blogs foi impulsionado no Brasil em paralelo à
crise política de 2005, quando “blogs de política, especialmente os de jornalistas já
conhecidos, tornaram-se lugar de discussões e tomada de posição pública” (Aldé et al.,
2007, p.29). Entretanto, a BP é maior que o somatório dessas páginas surgidas durante a
“febre de blogs” apontada por Aldé, Chagas e Escobar, já que abarca a articulação que
estabelecem entre si e outros agentes. Em particular, a BP começou a ganhar contornos
mais definidos a partir da campanha eleitoral de 2006, fenômeno explicado pelo
jornalista-blogueiro Luís Nassif (2009, p. 25): “Os jornais perderam a capacidade de
gerar escândalos. Criaram anticorpos que agora são potentes na blogosfera. Com os
blogs, há uma articulação fantástica. Em 2006, eram quatro ou cinco blogueiros atuando.
Hoje há um universo de blogs (...)”.
Dessa maneira, o desenvolvimento da BP se deu em meio à campanha eleitoral de
2006 como movimento de mídia alternativa, uma forma de contrabalançar aquilo
entendido como viés anti-PT adotado sistematicamente por boa parte dos principais
veículos de comunicação brasileiros (como apontado por Souza & Penteado, 2013, entre
outros). O pejorativo “Chapa Branca”, por sua vez, foi utilizado para classificar blogs e
sites progressistas, como sugere o tuíte de Bonner citado no início deste trabalho. Uma
outra expressão utilizada para se referir ao grupo, “blogueiros sujos”, surgiu a partir de
uma crítica do então candidato do PSDB à presidência José Serra, quando este acusou o
governo federal de financiar “blogs sujos”, durante um discurso ao 8º Congresso
Brasileiro de Jornais em 2010. O predicado foi reapropriado pelos blogueiros, que
passaram a utilizar a designação para se referirem aos blogs que compõem a BP. Naquele
mesmo ano, os laços entre os blogueiros – característica da “ação coletiva” do grupo foram se tornando mais fortes: em agosto, o I Encontro dos Blogueiros Progressistas
reunia cerca de 300 blogueiros e lançava as bases para uma real institucionalização do
movimento, “com a finalidade de materializarem uma entidade, inicialmente abstrata,
dita Blogosfera, a qual vem ganhando importância no transcurso desta década devido à
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influência progressiva que passou a exercer na comunicação e nos grandes debates
públicos” (Borges et al., 2010).
A percepção de “esquerda” em um contexto mais amplo
A BP se apresenta como movimento que se constrói em oposição à “grande
mídia”, o que se justifica, ao menos parcialmente, a partir da percepção de que uma
parcela significativa da imprensa brasileira estaria se comportando como oposição
política ao PT, principalmente a partir do final do segundo mandato de Lula. Desde maio
de 2005, com o início das denúncias que viriam a dar corpo ao escândalo do Mensalão, e
ao longo do processo eleitoral do ano seguinte, “foi se consolidando entre os jornalistas
da grande mídia, nesse período, um forte antilulismo, expresso no tipo de cobertura – às
vezes até mesmo partidarizada (...). As explicações para o fenômeno incluem desde
razões empresariais até o preconceito de classe. (Lima, 2007, p.20). A desconfiança
recaía sobre as principais organizações midiáticas do país e estava inserida em um
contexto muito mais amplo, que ultrapassa as fronteiras do país. O começo dos anos
2000 na América Latina em geral havia sido marcado pela chegada de grupos que até
então ocuparam papel marginal no cenário político, fenômeno que se tornou conhecido
como “virada à esquerda” (left turn).
Antes da eleição de Lula, em 2002, Hugo Chávez ascendia à presidência da
Venezuela em 1999 (e foi reeleito consecutivamente, ocupando o cargo até o ano de sua
morte, 2013, quando sucedido por seu “herdeiro” político, Nicolás Maduro). Em 2003,
foi a vez de Néstor Kirchner na Argentina (sucedido pela esposa, Cristina Kirchner, em
2007; reeleita em 2011); seguida por Tabaré Vazquez no Uruguai, em 2005 (sucedido
pelo correligionário Jose Mujica em 2010, e retornando ao poder em 2015), Evo Morales
na Bolívia, em 2006 (e reeleito em 2009), e Michele Bachelet no Chile, também em 2006
(que governou até 2010 e foi eleita para ocupar novamente o cargo em 2013), Rafael
Correa no Equador, em 2007 (consecutivamente reeleito em 2009 e 2013), e Fernando
Lugo no Paraguai, em 2008. Em comum, todos esses presidentes representam partidos
tradicionalmente identificados como politicamente “de esquerda” e foram eleitos
democraticamente.
Ao contrário do que o termo pode nos levar a crer, a “virada à esquerda” não foi
homogênea. As lideranças

políticas

que chegaram

ao poder

nesses países
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latinoamericanos possuíam orientações ideológicas distintas, sendo algumas mais
identificadas com o socialismo, a social-democracia ou o populismo como práticas para
se governar (Beasley-Muray, Cameron & Hershberg, 2010). Assim, a onda de governos
latinoamericanos esquerdistas pode ser descrita como uma multiplicidade de esforços
para se redefinir o pacto social até então vigente nesses países, possuindo como fonte de
legitimação representarem os interesses e desejos do povo, com o retorno do Estado
como responsável por se atingir esse fim depois dos governos (neo)liberais dos anos 90.
Para alguns estudiosos vinculados a uma perspectiva liberal/conservadora, como
Castañeda (2006), a chegada da “esquerda” ao poder na América Latina seguiu duas
vertentes: uma boa ou “correta”, e outra má ou “errada”. No primeiro grupo, estariam
países que se aproximaram do modelo socialdemocrata, conciliando a ênfase em políticas
sociais com a manutenção das políticas econômicas de seus antecessores, como Chile,
Uruguai e, de uma forma mais comedida, Brasil. No segundo, estariam países
contaminados pelo populismo, como Argentina, Bolívia e Venezuela, caracterizados, na
visão do autor, pelo autoritarismo, pelo embate com Washington e pelo amor ao poder
mais que à democracia. Embora essa perspectiva dicotômica tenha se tornado objeto de
diversas críticas (cf. Cameron, 2009; Lupien, 2013), tanto no que concerne à nitidez da
distinção estabelecida, quanto às suas premissas ideológicas, ela serve não apenas para
nos atentar sobre a necessidade de entender o processo em termos mais complexos do
que um “modelo” homogêneo supostamente seguido pelo conjunto dos países da região,
como para entender a suspeição, por parte de determinados grupos, em torno da chegada
do PT ao governo no Brasil e suas relações com outros governos latinoamericanos – em
especial aqueles pertencentes à vertente “errada” da esquerda.
As “alianças exóticas”, como anunciadas no Brasil (Gagliardi & Albuquerque,
2014), que a política brasileira de relações internacionais iniciadas no governo Lula
primava por estabelecer a partir da aproximação com governos pertencentes à “má
esquerda”, como Argentina, Bolívia e Venezuela – cujo embate com grandes empresas
de comunicação locais eram abertos e vigorosos – contribuíram para servir de base para
uma série de acusações, por parte de setores da mídia tradicional, de que o governo e,
ainda mais, os militantes do PT – ou, como se tornou corrente dizer, o “lulopetismo”
estaria engajado em práticas sistemáticas de ameaça à liberdade de imprensa. E um dos
fatores que contribuíram para o acirramento das tensões foi a elaboração de um
7

anteprojeto de marco civil das telecomunicações que ganhou força durante o segundo
mandato de Lula.
Por outro lado, o viés negativo em torno da reeleição de Lula e anti-PT adotado
sistematicamente por boa parte dos principais veículos de comunicação brasileiros não
era unanimidade nas grandes redações. E isso fez com que com que vários jornalistas
deixassem as organizações noticiosas em que trabalhavam por não compactuarem com a
cobertura dada aos acontecimentos. Estes, a exemplo de Rodrigo Vianna e Luiz Carlos
Azenha, viriam a protagonizar a construção da BP enquanto projeto alternativo de
jornalismo ao até então preponderante no país; e, mais que isso, um espaço de militância
política que em parte ocuparia uma lacuna deixada pela militância de base do PT –
particularmente aqueles identificados com alas mais à esquerda do partido - e demais
aliados da esquerda, bastante desiludidos com os rumos tomados pelo partido para chegar
ao poder e governar (cf. Avritzer, 2016; Hochstetler, 2008; Hunter, 2007, Samuels, 2008,
entre outros) – diferentemente de apoiadores que adotaram uma postura mais pragmática
em relação às mudanças enfrentadas pelo partido ao longo dos anos (Levy, 2012).

A Blogosfera Progressista Brasileira enquanto ecossistema midiático
O coração da BP, ao menos seu “núcleo duro fundador” é formado por blogs de
jornalistas - que carregaram para a internet o capital simbólico acumulado fora da rede,
adquirido como profissionais de destaque da “grande mídia tradicional” – e militantes
políticos cujo vínculo com instituições como sindicatos e partidos políticos (em especial
PT e PCdoB) antecede a existência da própria internet no país, tendo se originado nos
movimentos sociais situados entre os anos da ditadura militar e da abertura política. A BP
como um todo, porém, é composta por agentes com as mais diversas formações
profissionais, como aponta a amostragem presente na tabela 1. Além disso, apresenta
múltiplas formas de existir na rede – alguns de seus elementos constitutivos possuem
blogs, atuam sozinhos ou com poucos colaboradores; outros, participam de sites e se
organizam de modo mais profissional e/ou empresarial; mais recentemente, a essa seara
foram incorporados elementos característicos de redes sociais, como as páginas de
personalidades fake. A forma de atuação também varia, havendo agentes cujo perfil é
mais vinculado a um modelo informativo, ou ao militante; mas que também deixa espaço
para maneiras outras de despertar engajamento, como o uso de conteúdo “de variedades”,
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humor e ironia, caso dos sites Catraca Livre, Jornalismo Wando e Hariovaldo Almeida
Prado – e sua respectiva página no Facebook Professor Hariovaldo – e a também
fanpage Dilma Bolada, entre outros exemplos.
Essa heterogeneidade apresenta-se como vantagem competitiva, uma vez que a
pluralidade

de

agentes

ocupando

lugares

os

mais

variados

profissional

e

institucionalmente somada a uma diversidade de perfis de atuação ou padrões de
interação tende a ser complementar uns aos outros. Como já mencionamos, são poucos os
agente que compõem a BP que se destacam no universo de meios de comunicação, se os
olharmos individualmente por tráfego de dados em comparação às páginas de veículos de
grande porte da mídia tradicional. Portanto, diferentes formas de entrada - como o
jornalismo, a militância e o humor - acabam por conferir uma possibilidade maior de
pulverização do conteúdo disseminado pela BP na rede para além de seu interior,
alcançando inclusive elementos que não comungam estritamente dos ideais defendidos
por essa fatia da esquerda política, atingindo “não convertidos” e/ou sujeitos expostos
inadvertidamente àquele conteúdo.
Tendo em vista esse verdadeiro ecossistema que vem a ser a BP, procuramos
construir classificações e identifcar relações (tabelas 2 e 3) de modo a melhor
compreender o papel dos agentes na composição do todo desse ecossistema,
subdividindo-os em agrupamentos que apontam para uma diversificação de “papeis” dos
blogueiros progressistas e demais elementos que a compõem ou com ela estabelecem
laços. Para a composição da tabela 2 foram elaboradas, assim, duas categorias mais
“amplas”, sendo uma composta prioritariamente por blogueiros que atuam sozinhos ou
que contam com poucos colaboradores para a feitura do blog. Esses “cavaleiros (quase)
solitários” se dividiriam em: a) jornalistas; b) ativistas; c) políticos; e d) intelectuais. A
segunda categoria é formada por sites agregadores de mais agentes para sua confecção,
páginas mais robustas, cujo teor organizacional é maior (com ou sem fins declaradamente
lucrativos). Dentro delas estariam páginas a) institucionais (que abarcariam desde sites
relacionados a partidos políticos a movimentos sociais) e de b) organizações noticiosas.
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TABELA 2 -Categorização da Blogosfera Progressista Brasileira
Fonte: tabela elaborada pela autora

A partir desses perfis, pretende-se apresentar a diversidade do ecossistema BP,
um ponto de partida para entender suas estratégias de ação e seu impacto no sistema de
comunicação como um todo. É preciso considerar também que a BP possui relações por
vezes bastante estreitas, outras nem tanto, com meios de comunicação pertencentes a
setores da mídia tradicional (como as redes Band e Record/Portal R7), outros segmentos
da mídia alternativa (Catraca Livre, Jornalistas Livres, Mídia Ninja e o internacional
Intercept, que em 2016 ganhou uma versão brasileira) e outros veículos internacionais
(como a venezuelana Tele Sur e a versão brasileira do jornal Le Monde Diplomatique).
Uma amostragem dessas páginas encontra-se na tabela 3.

TABELA 3- Integrantes da BP (elementos-ponte da rede)
Fonte: tabela elaborada pela autora
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Apresentar a diversidade desse ecossistema é um ponto de partida para entender
suas estratégias de ação. Porém, a presença de páginas como o Blog da Cidadania, de
Eduardo Guimarães – que se autodefine como ativista político presidente do Movimento
dos Sem Mídia – e da Revista Fórum na BP aponta para dois aspectos principais: a) a
fluidez das categorias aqui expostas, uma vez que também o blog de Eduardo Guimarães
pode ser classificado “político”, pois em maio de 2016 ele se filiou ao PCdoB, partido
pelo qual concorre a vereador em São Paulo. E, no caso da revista, esta possui uma forte
ligação com movimentos sociais, tendo sido inspirada no Fórum Social Mundial e
lançado durante a cobertura da primeira edição do evento, em janeiro de 2001 em Porto
Alegre. Portanto, também ressalta o caráter não-excludente das categorias; e b) o
estabelecimento de redes como elemento-chave de atuação bem sucedida na web.
Guimarães é um blogueiro de destaque, apesar de seu blog não estar entre os de maior
popularidade. Colunista do Brasil 247, é um dos autores da Carta dos Blogueiros
Progressistas, participou de duas entrevistas exclusivas dadas aos blogueiros pelo
presidente Lula, em 2010 e 2014; e pela presidente Dilma Rousseff, 2014. E, a exemplo
de outras tantas do universo da BP, possui explicitada uma extensa rede de relações com
outros agentes dessa blogosfera. Já a Revista Fórum não apenas participa da rede, como
hospeda em seu portal blogs de outros progressistas, como o Maria Frô da historiadora e
ativista Conceição Oliveira.
Na categoria “políticos” encontramos blogs protagonizados por políticos ou
mesmo por jornalistas, reconhecidos não pelo diploma em Comunicação, mas pela
atividade política que exercem. É o caso do Tijolaço, blog de bastante visibilidade dentre
os da “blogosfera de esquerda”, criado por Brizola Neto (PDT) em 2009, com a
colaboração do jornalista Fernando Brito. A BP também agrega a seu capital relações
com páginas de outras personalidades ligadas à política, como Protógenes Queiroz, José
Dirceu, Dilma Rousseff, Jean Wyllys e Jandira Feghali – esse dois últimos participando
do network, em especial, por meio de redes sociais como Facebook.
A categoria “jornalistas” se destaca porque nela estão alguns dos fundadores, por
assim dizer, da BP. Entretanto, não é homogênea, sendo formadas por agentes ligados a
um modelo tradicional ou informativo de jornalismo, como o Viomundo de Luiz Carlos
Azenha e Conceição Lemes, e outros de viés mais publicista, como o Conversa Afiada de
Paulo Henrique Amorim. Ao lado de profissionais já conhecidos do público, habitam
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essa categoria jornalistas que, a partir de sua atuação como blogueiros, conseguiram
“progredir” dentro da “hierarquia” da BP. Seriam os “new kids on the block”, blogs
pouco - ou mesmo nada – conhecidos que foram alçados a uma posição de destaque e
prestígio (não necessariamente tornando-se campeão de audiência). Um bom exemplo é o
blog O Cafezinho, que até 2013 participava de forma modesta da BP, mas foi alçado à
centralidade do movimento ao dar início às denúncias sobre sonegação fiscal envolvendo
a rede Globo - caso que ficou conhecido como “Globogate” ou “Globoleaks”. A partir
da exposição do caso pelo blog de Miguel do Rosário, outros blogueiros, como Carlos
Azenha, também participaram do trabalho de apuração e “viralização” da notícia
negativa em torno da emissora carioca. Naquele ano, Rosário também entrou para o rol
de blogueiros progressistas processados pelo diretor de jornalismo da Globo Ali Kamel.3
Parte do capital simbólico da BP é obtido por meio da incorporação de blogs de
intelectuais, como o do doutor em ciências sociais Rudá Ricci (De esquerda em
esquerda) e do doutor em teologia Leonardo Boff (blog de mesmo nome). Este último,
colunista do Carta Maior, portal online que reúne “nomes de destaque da
intelectualidade brasileira e internacional” (Carta Maior, [s.d.]). O blog de Boff é um dos
expoentes a carregar para a BP a densidade acadêmica de modo a lidar com os dilemas
que se apresentam no cenário políticos brasileiro contemporâneo, seja por suas próprias
palavras – ancoradas em seu background. – seja traduzindo para o público pensamento
de outros intelectuais, como Karl Marx ou do contemporâneo Thomas Piketty. Assim
como Boff, o portal Carta Maior possui como principal capital simbólico o vínculo com
a academia, porém apresenta uma estratégia diferente de Boff para conquistar
internautas, se aproximando mais do formato jornalístico.
Olhar para a BP e sua complexidade é, também, tentar compreender que nem todos
os seus agentes, inclusive aqueles que fazem parte do “núcleo duro”, possuem a
identificação com a “esquerda tradicional” e os principais partidos que a representam no
3

O diretor possui um site em que disponibiliza um espaço para elencar as “sentenças judiciais” contra a
BP. Segundo consta na página, “a partir de 2009, blogueiros que se autointitulam de ‘sujos’ começaram a
mover uma campanha difamatória contra Ali Kamel. Todos foram por ele processados” (Sentenças
Judiciais, [S.d.]). A ação judicial contra Miguel do Rosário consta na listagem, explicando que “Miguel foi
condenado a pagar a ele R$ 15 mil reais por danos morais, pela juíza Lindalva Soares Silva, da 11ª Vara
Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em julgamento em segunda instância, os desembargadores
do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro não só mantiveram a condenação como a majoraram para R$ 20
mil, por considerarem que Miguel do Rosário desdenhou da justiça ao publicar que tinha dinheiro
suficiente apra [sic] pagar a primeira ação e que isso não fazia mal a ele. Cabe Recurso ao STJ” (Id, Ibid).
A sentença e o acórdão do processo também encontram-se disponíveis no site, para serem baixados, e
podem ser acessados em: http://www.alikamel.com.br/autor/sentencas.php.
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DNA. Paulo Henrique Amorim, por exemplo, chegou a ter sua coerência política
questionada. Uma das justificativas para isso seria uma série de reportagens veiculadas
no Jornal da Band durante a corrida presidencial de 1998, quando Amorim era um dos
jornalistas responsáveis pela atração, cujo teor negativo relacionado ao então candidato
Lula acabou com este ganhando direito de resposta na justiça. A “virada à esquerda” do
jornalista-blogueiro durante os anos em que o PT conquistou e permaneceu à frente da
presidência da República, com a ocupação do cargo por Lula em 2002, foi posta em
xeque por colunistas-blogueiros como Reinaldo Azevedo e Rodrigo Constantino, ambos
de Veja.

A importância da Campanha de 2014 na trajetória da BP
Um território de atuação até então pouco explorado pela BP passou a ser utilizado
em 2010 e 2014: as redes sociais, em especial Twitter e Facebook. Se a “febre de blogs
de política” se deu da metade em diante dos anos 2000, as eleições de 2006 e 2010 foram
períodos importantes para o reconhecimento dos blogueiros e fortalecimento da atuação
coletiva deles (Guazina, 2013). Apesar de já haver agentes da BP com página no
Facebook desde meados de 2010, a ampliação da blogosfera progressista rumo a essa
rede social está fortemente ligada à campanha eleitoral de 2014, a qual buscava a
manutenção do PT no poder depois de doze anos à frente da presidência da República. A
disputa no segundo turno, inclusive, ficou conhecida como a mais acirrada da história da
redemocratização do país, com a então presidente Dilma Rousseff (PT) se reelegendo
com margem de pouco mais de 3% sobre Neves.
Até o início da corrida eleitoral de 2014, pesquisas mostravam que o índice de
intenção de voto na candidata petista era igual ou superior ao de seus principais
oponentes somados4. Mas em 13 de agosto daquele ano, a morte trágica do candidato
Eduardo Campos, do PSB, na queda de um avião trouxe, pela primeira vez, a campanha
para o âmbito realmente competitivo, com a entrada na disputa da vice Marina Silva –
que, em 2010, havia concorrido à presidência da República e, apesar dos poucos recursos
de financiamento e tempo de TV, soube mobilizar o eleitorado utilizando a internet para
obter 19% dos votos e terminar em terceiro lugar, alcançando grande visibilidade. Agora,
4

A título de exemplo: pesquisa Datafolha divulgada no início da campanha, em julho, mostrava Dilma
Rousseff conquistando 36% do eleitorado no primeiro turno, seguida por Aécio Neves (20%) e Eduardo
Campos (8%).
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ela não apenas desequilibra a disputa, como se torna favorita. No final de agosto de 2014,
Rousseff e Silva estavam tecnicamente empatadas com 35% das intenções de voto,
enquanto Neves havia caído para 14% (fonte: Datafolha). O favoritismo de Marina Silva
fez com que ela se tornasse o principal alvo de seus adversários, que realizaram um forte
trabalho de desconstrução da candidata, seja por meio da propaganda política partidária
ou dos meios noticiosos (o que incluiu, para esse fim, a articulação da BP). Atacada de
todos os lados, Marina Silva perde espaço para Aécio Neves na disputa pelo segundo
turno, sendo ultrapassada pelo candidato tucano na semana que antecedeu a votação do
primeiro turno. Esta terminou apertada, com Dilma Rousseff obtendo 41% dos votos,
Aécio Neves 33% e Marina Silva 21% (fonte: TSE). A vitória do PT deu-se em meio a
um terreno de acusações e denúncias criminais cujo centro de referência colocaram em
xeque a legitimidade do seu governo, que em 2015 partiu para o quarto mandato
consecutivo no comando do governo federal bastante enfraquecido política e
popularmente. E isso se refletiu na atuação dos blogueiros progressistas, que se
mantiveram na militância em defesa da continuidade do mandato petista.
Essa permanência da BP contraria o entendimento de Bonner, cujo tuíte
destacamos no início deste trabalho: os blogueiros progressistas são bem mais que “robôs
partidários”, programados para atuar em momentos críticos, como períodos eleitorais,
cujas páginas são “infladas” artificialmente, por meio de curtidas e compartilhamentos, e
que depois têm seu tráfego de dados diminuído bruscamente. Seja por meio de blogs,
sites e, mais recentemente, nas redes sociais, a BP tem demonstrado capacidade de
manter-se atuante de forma relativamente estável, amparada pelas ligações que tece
dentro e fora do meio virtual. Como veremos a seguir, essas conexões que se dão tanto
dentro da própria blogosfera, através da ação coletiva dos blogueiros, quanto fora dela,
estabelecendo laços com instituições como partidos, movimentos sociais e o próprio
governo, são elementos fundamentais de construção e manutenção desse ecossistema.

A lógica de laços fortes estruturantes e laços fracos catalisadores
Ao considerarmos a BP um “ecossistema midiático” reconhecemos sua essência
plural. Desde o princípio ela amalgamou jornalismo e militância; é, portanto, um
ambiente de midiativismo da esquerda. Ao longo de sua evolução, seus agentes
construíram entre si uma rede de relacionamento (network), segundo uma lógica de
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coletividade que privilegia fortes conexões de laços fortes que permanecem para
estruturar a ação de seus integrantes. Em paralelo, a pluralidade de papeis ocupados por
diferentes agentes, com diferentes finalidades, contribui para converter laços fortes em
fracos. Mas o que isso significa? Primeiramente permite que o conteúdo que circula
dentro da BP consiga atingir quem está fora desse universo, uma vez que nesse
ecossistema convivem agentes capazes de popularizar conteúdo político que, sem esses
elementos-pontes (que podem ser blogs, sites ou mesmo páginas em redes sociais),
tenderiam a ficar represados – ou, como costumamos dizer, “pregando apenas para
convertidos”.
A perspectiva que aqui apresentamos foi inspirada na teoria de rede (Network
Theory) desenvolvida por Mark Granovetter (1983), um estudo sociológico sobre
relações sociais e suas respectivas dinâmicas, no qual é avaliado o papel dos laços fracos
na estrutura dos sistemas sociais; bem como em seu desenvolvimento apresentado por
Lance Bennett e Alexandra Segerberg (2012), em que buscam explicar a dinâmica de
movimentos como Primavera Árabe, Los Indignados e Occupy Wall Street sobre a
perspectiva da comunicação em rede online, também enfatizando as ações provenientes
de laços fracos, chamada pelos autores “ação conectiva” (connective action). De acordo
com Granovetter, os laços fracos são vitais para haver integração social. O autor se refere
ao contexto social, da inserção de indivíduos na sociedade moderna e difusão de ideias e
inovações. Neste trabalho, ampliamos essa perspectiva, refletindo sobre a importância de
laços fracos para a comunicação em um sistema em que predominam os laços fortes
estabelecidos entre os principais agentes, como ocorre na BP. Laços fracos são
importantes porque possuem maior probabilidade de se tornar pontes entre segmentos de
uma rede (Granovetter, 1983, p. 229, cit. livre), o que é particularmente observável nas
redes sociais presentes no universo online atualmente – e como tentaremos ilustrar no
próximo tópico. Enquanto os laços fracos se assentam sobre a “lógica da ação conectiva
baseada no compartilhamento de conteúdo personalizado entre redes mediáticas”; os
laços fortes, por outro lado, estão ligados à “familiar lógica da ação coletiva associada a
altos graus de recursos organizacionais e à formação de identidades coletivas” (Bennett
& Segerberg, 20012, p.739; trad. nossa).
Na BP, as relações de laços fortes são estruturantes, pois se dão a partir de uma
lógica institucional presente em seu interior, em que esta se ancora, uma vez que
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organismos como partidos políticos, sindicatos e demais

movimentos sociais

organizados possuem grande participação enquanto agentes de relações desse
ecossistema midiático – são alicerces. Essas organizações funcionam tanto como parte da
rede (network), como também exemplos de formas organizativas, cuja lógica de
funcionamento fora trazida e aplicada na estruturação da BP e que remete a um modo de
organização da esquerda tradicional de modo geral: divisão de funções, estabelecimento
de hierarquias ou distinções de importância, treinamentos de membros5, como os
oferecidos pelo Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé.
Em paralelo, observa-se que outro fator estruturante da BP são os laços de
solidariedade que os agentes desse ecossistema tendem a construir entre si, que têm
origem em seu núcleo duro e se expandem, como canais, alimentando a rede. Algo que
contribui para a construção da chamada “Blogosfera Progressista”, mas também para a
demarcação de seu território de ação. No interior desse ecossistema, em seu coração, o
que se observa é uma lógica coletiva - em detrimento de uma ação “conectiva”, cujo
contexto seria a fragmentação social e o declínio das lealdades de grupo (cf. Bennet,
2012; Bennett & Segerberg, 2012; Granovetter, 1983). Para tanto, uma característica
empregada é o uso de links e citações mencionando postagens presentes nas páginas uns
dos outros. Isso contribui para validar o conteúdo, bem como a perspectiva adotada e
defendida como certa ou “a verdadeira” pela BP, promovendo coletivamente sua
autoridade interpretativa. A presença de links conectando diferentes blogs, que incluem
listas de páginas recomendadas pelos blogueiros progressistas apontando para agentes da
própria BP, funciona ainda como vínculos de estabilidade que, ao se sobreporem e
somarem-se uns aos outros, agregam paulatinamente novos blogs, construindo a estrutura
desse espaço de convivência e produção de sentido.
Já a lógica conectiva aponta para a organização de movimentos que deixa de fora
(ou ao menos afasta) lideranças, principalmente partidos políticos e outras organizações
políticas importantes; “de fato, eles são apontados como parte do problema político”
(Bennet & Sargenberg, 2012, p.741, tad. nossa) – fenômeno já discutido por outros
autores em relação ao conjunto de movimentos de 2013 no Brasil, inclusive. A BP, por
sua vez, foi capaz de reunir, ao lado de elementos organizadores como o Centro de
Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé e o portal Vermelho, do PCdoB, agentes
5

Sobre “a prática de formar militantes em escolas”, vale lembrar que esta “É uma tradição que vem do
séxulo XIX e comum nas organizações operárias e de esquerda.” (Ferreira, 2002, p.100)
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sem nenhum vínculo formal com a BP, nem estrutural “de base”. Esses “laços fracos”
participam da rede de forma mais personalizada, geralmente é o internauta comum que
tem conta no Facebook ou Twitter ou outra rede social, que se engaja ao curtir, comentar
e principalmente compartilhar conteúdo advindo originalmente da BP na rede.
Intermediando esse processo, há “pontes”, que funcionam como catalisadores capazes de
tornar a BP permeável a esses últimos elementos “não convertidos”, facilitando o
processo de circulação de conteúdo para além desse ecossistema. São agentes capazes de
converter laços fortes em fracos, são disseminadores de conteúdo e peças-chave na busca
de popularização da BP porque agregam um traço importante à lógica da militância
política: a lógica da rede (network) nas redes sociais online. Estes são representados pela
amostragem presente na tabela 3, que inclui jornais internacionais como El País e The
New York Times e páginas do Facebook, que abarcam personalidades do meio artístico,
políticos e perfis falsos (estes geralmente ligados ao humor). Ocupam um lugar periférico
na BP, mas são fundamentais ao contribuírem para que haja trocas entre a BP e o
ambiente – ou demais networks nele presentes e atuantes.

A Blogosfera Progressista Ampliada:visualizando a rede no Facebook
Buscando melhor visualizar como se estrutura a BP elaboramos a figura 1, que
ilustra a rede formada pela Blogosfera Progressista Ampliada (BPA) no Facebook apesar de sabidamente não podermos afirmar que tal ilustração é a realidade, e sim uma
forma imperfeita de ilustrá-la. A mineração dos dados, para tanto, se deu em 19 de
fevereiro de 2016, e teve como base uma amostragem de blogs e sites componentes da
BP pesquisados que tivessem página na rede social (tabela 4). A coleta foi feita pela
plataforma do próprio Facebook, utilizando a função Page Like Network do aplicativo
Netvizz. Para identificar as relações estabelecidas entre os componente da BP e seu
entorno, definimos a coleta de dados no Netvizz em “grau 2”, o que nos permitiu
visualizar a BP ampliada para além de blogs de política e instituições que a compõem,
uma vez que esse grau de pesquisa aprofunda o universo de relações existentes entre as
páginas que serviram de base inicial para o trabalho de mineração. Para encontrar
agrupamentos ou “comunidades” dentro da rede formada pela BPA utilizamos o
algorítmo Force Atlas 2 (Jacomy, 2011) associado à partição Modularity Class, gerando
a imagem apresentada pela figura 1.
17

Página
Blog da Cidadania
Maria Frô
Rudá Ricci
Blog do Lobo
Leonardo Boff
Barão de Itararé
PCdoB.org
PT na Câmara
Vermelho
Revista Fórum/Portal Fórum
Brasil 247
Brasil de Fato
Carta Capital
Carta Maior
Opera Mundi
Outras Palavras
Rede Brasil Atual
Sul21

Endereço no Facebook
https://www.facebook.com/BlogDaCidadania/
https://www.facebook.com/blogdaMariaFro/
https://www.facebook.com/rudariccioficial/
https://www.facebook.com/fernando.j.lobo
https://www.facebook.com/leonardoboff
https://www.facebook.com/baraomidia
https://www.facebook.com/pcdob65/
https://www.facebook.com/ptnacamara
https://www.facebook.com/vermelhobrasil
https://www.facebook.com/forumrevista/
https://www.facebook.com/Brasil247
https://www.facebook.com/brasildefato
https://www.facebook.com/CartaCapital
https://www.facebook.com/facecartamaior/
https://www.facebook.com/operamundi.br/
https://www.facebook.com/outraspalavras
https://www.facebook.com/redebrasilatual/
https://www.facebook.com/Jornal.Sul21

Tabela 4 - Páginas-semente para a visualização da BPA
Fonte: pesquisa feita pela autora

De acordo com o apresentado na figura 1, é possível identificar seis aglomerados
que formam a BPA: 1) no centro, em azul, vemos o coração da BP, seu núcleo duro; 2)
acima dele (em verde água), aparecem agentes e instituições relacionadas ao “Partido dos
Trabalhadores”; 3) à direita desse cluster cujo PT é elemento-chave, acima do coração da
BP, temos um aglomerado identificado com o “Governo”, o qual agrega Ministérios e
Secretarias (em rosa); 4) conectando-se aos clusters anteriores, na parte inferior do grafo,
há um aglomerado fortemente relacionado à “esquerda política tradicional” (em
vermelho), cujo PCdoB é o principal expoente e que reúne agentes políticos de outros
países da América Latina, como a página do Partido Comunista da Venezuela e a do
Partido Comunista do Chile; 5) a nordeste do núcleo duro visualiza-se o agrupamento
“mídia alternativa” (em amarelo) que reúne páginas cujas relações com a BP são mais
instáveis, como a Mídia Ninja; 6) na extrema direita percebe-se um agrupamento de
páginas (em verde) em que a “geografia” online coincide com a geografia brasileira,
capitaneada pela Sul 21, que agrega agentes presentes no sul do país e que também
funcionam como ponte para elementos sulamericanos como a rede TeleSur – estes se
localizam, em geral, no entremeio entre os clusters em verde (“Sul) e vermelho
(“PCdoB”).
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FIGURA 1 - A Blogosfera Progressista Ampliada no Facebook
FONTE: elaborada pela autora

Note-se que o tamanho dos elementos/páginas (nós) foram definidos pela medida
grau de entrada (indegree), “que representa a quantidade de conexões que um nó recebe”
(Recuero, Bastos e Zago, 2015, p.66), apontando para a influência ou relevância de
determinado agente dentro da rede. Quanto mais conexões, ou seja, quanto mais links
uma página recebe, maior será representada no mapa. Nesse sentido, a representação da
BP apresentada pela figura 1 aponta para o peso que as instituições, principalmente
aquelas vinculadas a partidos políticos (PT e PCdoB), têm nessa rede.
Curiosamente, a despeito da militância política ligada ao partidarismo
historicamente relacionado à esquerda brasileira (cf. Albuquerque, de Magalhães
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Carvalho & Santos Jr., 2015; Monteiro, 2012), a qual está presente na BPA, o desenho da
rede no Facebook aponta também para um fenômeno recente, identificado em meio aos
movimentos sociais que tomaram as ruas do país sobretudo a partir de 2013, articulados
via redes de relacionamento na internet: o distanciamento e mesmo a negação dos
partidos políticos por parte de alguns agentes (cf. Aldé & Santos, 2014; Bennet &
Segerberg, 2012; Scherer-Warren, 2014). Movimentos como Mídia Ninja, Passe Livre e
os “Occupy” (Ocupa Rio, Ocupa câmara Rio, Ocupa Alemão, Ocupa USP, Ocupa a
Rede Globo, Ocupa Alckmin, Acampa Sampa Ocupa Sampa), localizam-se em lado
oposto aos dos aglomerados relacionados aos partidos políticos, compondo o cluster em
amarelo.
Olhar para a rede formada pelos blogueiros progressistas e sua ampliação na rede
social Facebook nos ajuda a identificar, ainda, nuances de um movimento que se
identifica ideologicamente como “de esquerda”. Nesta seara, o mapa desse ecossistema
cujo núcleo é composto primordialmente por blogs de jornalismo e política aponta para
uma reorganização, no mundo virtual, de atores que compartilham (ou compartilhavam)
esse espectro político. E o distanciamento entre duas esquerdas “tradicionais” também é
um aspecto evidenciado: PT e PCdoB compõem aglomerados claramente distintos, e
assim a rede formada pela BPA se mostra capaz de, em certa medida, traduzir a gradação
ideológica dessas instituições que paulatinamente se distanciaram no mundo concreto.

Considerações Finais
A articulação da BP, ampliada na rede social Facebook, reflete a organização dos
espaços na vida concreta. Ao se ampliar, esse ecossistema midiático consegue estabelecer
laços com grupos que apresentam proximidade ou semelhança (ou ambos), alguns laços
mais fortes que outros. Em sua trajetória de desenvolvimento, fortalecimento e
ramificação na web, os blogueiros progressistas se mostraram capazes de articular com
Governo, Partidos Políticos (pertencentes à esquerda radical, tradicional e de centroesquerda) e estabelecer vínculos com meios de comunicação pertencentes à “grande
mídia”, bem como com movimentos mais independentes de mídia alternativa e sociais,
cuja proximidade ou identificação com essas instituições políticas é menor.
As recentes mudanças na política transformaram os agentes da BP no cenário
nacional, de estratégicos para relevantes. Além de um campo de trabalho para jornalistas,
20

esse novo ambiente midiático criou um campo de esquerda que opera a partir de uma
lógica que associa o institucional e o não institucional, laços fortes e laços fracos. Se há
que considerar que a crise política, agravada no segundo mandato de Dilma Rousseff e
cujo ápse foi seu afastamento em definitivo do presidência da república em agosto de
2016, aponta para uma “grande perda de legitimidade das instituições políticas”
(Avritzer, 2016, p.111), por outro lado ela também contribuiu para reunir a esquerda em
defesa da manutenção de um governo democraticamente eleito e restituir um
protagonismo do institucional (sobretudo dos partidos tradicionais de esquerda, como PT
e PCdoB) na internet, um lugar onde se imaginava que as instituições haviam sido
superadas.
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